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Comissão Especial para Emitir

Parecer sobre a Proposta de

Emenda à Constituição nº

25/2007

14.3.2009 542
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de Fiscalização Financeira e

Orçamentária na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª
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11.3.2009 2ª Reunião Extraordinária da
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do Trabalho, da Previdência e

da Ação Social na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

21.3.2009 851

11.3.2009 2ª Reunião Ordinária da Comissão

de Cultura na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

21.3.2009 852

12.3.2009 Reunião Ordinária da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

14.3.2009 485

12.3.2009 1ª Reunião Ordinária da Comissão 21.3.2009 854
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de Turismo, Indústria, Comércio

e Cooperativismo na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

12.3.2009 4ª Reunião Ordinária da Comissão

de Participação Popular na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

21.3.2009 855

13.3.2009 2ª Reunião Especial da Comissão

de Educação, Ciência,

Tecnologia e Informática na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

20.3.2009 764

13.3.2009 2ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Turismo, Indústria,

Comércio e Cooperativismo na

3ª Sessão Legislativa Ordinária

da 16ª Legislatura

21.3.2009 855

16.3.2009 1ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

20.3.2009 765

17.3.2009 16ª Reunião Ordinária da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

19.3.2009 609

17.3.2009 13ª Reunião Extraordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

20.3.2009 751

17.3.2009 3ª Reunião Ordinária da Comissão

de Segurança Pública na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

20.3.2009 766

17.3.2009 3ª Reunião Ordinária da Comissão

de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável

na 3ª Sessão Legislativa

21.3.2009 856
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Ordinária da 16ª Legislatura

17.3.2009 3ª Reunião Ordinária da Comissão

de Constituição e Justiça na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

27.3.2009 1015

17.3.2009 3ª Reunião Ordinária da Comissão

de Política Agropecuária e

Agroindustrial na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

27.3.2009 1017

17.3.2009 3ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança Pública

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

27.3.2009 1018

17.3.2009 2ª Reunião Ordinária da Comissão

de Transporte, Comunicação e

Obras Públicas na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

28.3.2009 1094

18.3.2009 17ª Reunião Ordinária da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

20.3.2009 701

18.3.2009 4ª Reunião Ordinária da Comissão

de Direitos Humanos na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

21.3.2009 858

18.3.2009 3ª Reunião Ordinária da Comissão

de Saúde na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

21.3.2009 859

18.3.2009 4ª Reunião Ordinária da Comissão

de Minas e Energia na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

27.3.2009 1019

18.3.2009 3ª Reunião Ordinária da Comissão

de Educação, Ciência,

27.3.2009 1020
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Tecnologia e Informática na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

18.3.2009 3ª Reunião Ordinária da Comissão

de Administração Pública na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

27.3.2009 1022

18.3.2009 1ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

27.3.2009 1022

18.3.2009 1ª Reunião Especial da Comissão

Especial para Emitir Parecer

sobre a Proposta de Emenda à

Constituição nº 50/2009

27.3.2009 1023

18.3.2009 4ª Reunião Ordinária da Comissão

de Assuntos Municipais e

Regionalização na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

27.3.2009 1024

18.3.2009 3ª Reunião Ordinária da Comissão

do Trabalho, da Previdência e

da Ação Social na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

28.3.2009 1095

18.3.2009 2ª Reunião Ordinária da Comissão

de Redação na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

28.3.2009 1096

18.3.2009 3ª Reunião Ordinária da Comissão

de Cultura na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

28.3.2009 1097

18.3.2009 3ª Reunião Ordinária da Comissão

de Fiscalização Financeira e

31.3.2009 1108
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Orçamentária na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

19.3.2009 18ª Reunião Ordinária da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

21.3.2009 816

19.3.2009 4ª Reunião Especial da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura - Destinada a

Homenagear a Empresa

Brasileira de Correios e

Telégrafos - ECT - pelos 40

anos de sua Fundação

25.3.2009 869

19.3.2009 1ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Saúde na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

27.3.2009 1025

19.3.2009 2ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

27.3.2009 1026

19.3.2009 2ª Reunião Ordinária da Comissão

de Turismo, Indústria, Comércio

e Cooperativismo na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

28.3.2009 1098

19.3.2009 1ª Reunião Especial da Comissão

Especial da Execução das

Penas no Estado

28.3.2009 1099

24.3.2009 19ª Reunião Ordinária da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

26.3.2009 890

24.3.2009 4ª Reunião Ordinária da Comissão

de Segurança Pública na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

27.3.2009 1027
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24.3.2009 14ª Reunião Extraordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

28.3.2009 1066

25.3.2009 20ª Reunião Ordinária da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

27.3.2009 958

25.3.2009 15ª Reunião Extraordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

28.3.2009 1085

25.3.2009 4ª Reunião Ordinária da Comissão

de Administração Pública na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

28.3.2009 1100

26.3.2009 Reunião Ordinária da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

28.3.2009 1066
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 3 DE MARÇO DE 2009

ATA

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/2/2009

Às 14h32min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,

Eros Biondini e Carlin Moura, membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado André Quintão, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do Deputado Eros Biondini, dispensa a leitura

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

da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a tratar de

assuntos de interesse da Comissão. 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 dos Deputados André Quintão, Eros Biondini e

Carlin Moura em que solicitam realização de debate público em conjunto com a

Comissão de Direitos Humanos, como parte das atividades do Fórum Latino-

Americano sobre Povos Indígenas e Direitos Humanos, por sugestão do Conselho

dos Povos Indígenas de Minas Gerais, do Instituto Dom Luciano Mendes de

Promoção da Causa Indígena, da Rede Internacional de Desenvolvimento Humano e

Social - SBrasil - e do Instituto DH - Promoção Pesquisa e Intervenção em Direitos

Humanos e Cidadania. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

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

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

Sala das Comissões, 26 de fevereiro de 2009.

André Quintão, Presidente - Eros Biondini - João Leite.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 4 DE MARÇO DE 2009

ATAS

ATA DO EVENTO REALIZADO NA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 26/2/2009

Presidência do Deputado Alberto Pinto Coelho

Sumário: Destinação da interrupção dos trabalhos ordinários - Composição da

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

Célio Moreira - Momento de espiritualidade - Exibição de vídeo - Palavras de D.

Walmor Oliveira de Azevedo - Palavras do Pe. Ademir Ragazzi - Palavras do Pastor

Márcio Moreira - Palavras do Secretário Danilo de Castro - Palavras do Sr. Presidente

- Bênção e oração da Campanha da Fraternidade.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O locutor - Destina-se esta parte da reunião à realização do lançamento, em Belo

Horizonte, da Campanha da Fraternidade 2009, com o tema “Fraternidade e

segurança pública” e o lema “A paz é fruto da justiça”.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Danilo de Castro,

Secretário de Governo, representando o Governador do Estado, Aécio Neves;

Roberto Carvalho, Vice-Prefeito de Belo Horizonte; Revmo. D. Walmor de Oliveira

Azevedo, Arcebispo Metropolitano de Belo Horizonte; Revmo. D. Joaquim Giovani

Mol Guimarães, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte; Alceu José Torres

Marques, Procurador-Geral de Justiça do Estado; Maurício de Oliveira Campos

Júnior, Secretário de Defesa Social; Revmo. D. Aloísio Jorge Pena Vitral, Bispo

Auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte; Belmar Azze Ramos, Defensor Público-

Geral do Estado; Vereador Sérgio Fernando Tavares, representando a Presidente da

Câmara Municipal de Belo Horizonte, Vereadora Luzia Ferreira; Pastor Márcio

Moreira, Vice-Presidente do Conselho Nacional das Igrejas Cristãs - Conic -; a Exma.

Sra. Deputada Federal Jô Moraes; e o Exmo. Sr. Deputado Célio Moreira, autor do

requerimento que deu origem a esta solenidade.

Registro de Presença
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O locutor - Registramos a presença dos Exmos. Srs. Nilmário Miranda, ex-

Secretário de Direitos Humanos do governo federal, ex-Deputado Estadual e Federal,

Presidente da Fundação Perseu Abramo; Sérgio Cavalieri, Presidente da Associação

de Dirigentes Cristãos de Empresas - ADCE -; Cel. Alexandre Marcelo Costa de

Oliveira, Diretor Institucional e Assessor Militar da ALMG; Jair Alves Lopes,

Presidente da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados - Apac - de

Santa Luzia; Cel. Alexandre Salles Cordeiro, representando o Comandante-Geral da

PMMG, Cel. Renato Vieira de Souza; Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da

Polícia Civil do Estado; das Exmas. Sras. Magna Rodrigues Mendes, Presidente da

Apac de Nova Lima; Marizete Ribeiro Viana Teles, Vice-Presidente do Movimento de

Luta Pró-Idoso; e do Exmo. Sr. Marcelo Tadeu de Oliveira, Corregedor-Geral da

Defensoria Pública do Estado.

Execução do Hino Nacional

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

pelo Coral Renascendo, do Grupo Solidariedade, regido por José Dias de

Vasconcelos, acompanhado pela pianista Teresinha Augusta de Barros Xavier.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Célio Moreira

Boa tarde. Gostaria de cumprimentar os Exmos. Srs. Deputado Alberto Pinto

Coelho, Presidente desta Assembleia Legislativa; Danilo de Castro, Secretário de

Governo, representando o Governador do Estado, Aécio Neves; Roberto Carvalho,

Vice-Prefeito de Belo Horizonte; D. Walmor Oliveira de Azevedo, Arcebispo

Metropolitano de Belo Horizonte; D. Joaquim Mol, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de

Belo Horizonte; Alceu José Torres Marques, Procurador-Geral de Justiça do Estado;

Maurício de Oliveira Campos Júnior, Secretário de Defesa Social; D. Aloísio Jorge

Pena Vitral, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte; Belmar Azze Ramos,

Defensor Público-Geral do Estado; Vereador Sérgio Fernando Tavares,

representando a Vereadora Luzia Ferreira, Presidente da Câmara Municipal de Belo

Horizonte; Pastor Márcio Moreira, Vice-Presidente do Conselho Nacional das Igrejas

Cristãs - Conic. Cumprimento também os Deputados, as Deputadas, os Vereadores,

as Vereadoras, as lideranças, os senhores padres, e todas as autoridades religiosas
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e civis.

É com muita satisfação que estamos aqui hoje. Primeiramente, senhoras e

senhores, agradeço a todos pela presença e particularmente ao Vicariato Episcopal

da Arquidiocese de Belo Horizonte pelo prestígio conferido a esta Casa Legislativa,

acolhendo-a como palco para o lançamento oficial da Campanha da Fraternidade

2009. Uma decisão iluminada, creio eu, já que este é o espaço e o nascedouro das

ações e das proposições que visam a atender a sociedade em suas angústias e

necessidades múltiplas. Outro espaço mais adequado não haveria, senão esta Casa,

para criar um foco de debates e ações em torno do tema deste ano “Fraternidade e

segurança pública”, com o lema “A paz é fruto da justiça”.

“O mundo é um lugar perigoso de se viver, não por causa daqueles que fazem o

mal, mas, sim, daqueles que observam e deixam o mal acontecer.” Essa era a visão

de Albert Einstein, que acredito seja compartilhada pela maioria dos que aqui se

encontram e é a razão de estarmos aqui. Sua Santidade João Paulo II disse, na sua

mensagem para a celebração do Dia Mundial da Paz, em janeiro de 2005, que a

violência destrói o que ambiciona defender: a dignidade, a vida, a liberdade dos seres

humanos. Alertava o Santo Papa, na ocasião, que se torna indispensável promover

uma grande obra educadora das consciências que forme a todos, sobretudo as novas

gerações, para o bem, abrindo-lhes o horizonte do humanismo integral e solidário que

a Igreja indica e deseja.

Por décadas, a violência vem ganhando corpo neste país, e hoje nos parece fora de

controle. É a força que se impõe nos grandes centros, com esboço claro de uma

guerra civil em que todos nós e nossas famílias somos alvos potenciais. Todavia esse

estado de coisas não surgiu por acaso, pois foi construído em anos de descaso com

a educação, na ausência de uma reforma agrária séria e na persistência de um

modelo econômico que só faz abastecer os abastados. Somam-se a todos esses

ingredientes nocivos à paz a corrupção e a impunidade. Somos hoje reféns do medo

e da insegurança.

Há um futuro melhor a nos esperar? Há como desfazer esse malfeito, ou a espécie

humana está perdendo inexoravelmente o sentido da razão? Recentemente li um

artigo em que o autor classificava de utopia a crença de que a violência seja banida
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em algum futuro, justificando que ela é hereditária na raça humana e que, para

eclodir, só precisa do estímulo de elementos externos. Já Mahatma Gandhi

considerava que o mundo não é totalmente governado pela lógica e reconhece que a

própria vida envolve uma certa violência e que cabe a nós escolher o caminho da

violência menor. É importante lembrar que, no livro do “Gênesis”, a violência dos

homens já é citada no capítulo 6:13, em que Deus diz a Noé: “O fim de toda carne é

chegado perante mim; porque a terra está cheia da violência dos homens; eis que os

destruirei”. Não podemos, no entanto, deixar-nos acomodar à sombra do pessimismo

e da pasmaceira enquanto a violência sangra, apavora e nos encurrala.

É preciso agir, buscar caminhos eficazes para inibir seu recrudescimento. Vemos,

por exemplo, europeus oferecendo lar para crianças brasileiras que aqui não

conseguem adoção porque passaram da idade. Persevera no País a cultura de que o

ideal é adotar recém-nascidos, gesto que na verdade não revela uma atitude de

amor, mas a busca de satisfação pessoal. E sabemos que essas crianças, privadas

de um lar, um dia deixarão os abrigos e estarão nas ruas, ressentidas, magoadas e

prontas para magoar. Hoje temos uma sociedade formada, em sua maioria, por

mulheres que desempenham o papel materno e paterno a um só tempo, seja porque

foram abandonadas pelos companheiros, seja porque tiveram filhos não assumidos.

E a pergunta que se faz é: como essas crianças estão sendo criadas, se as mães

passam todo o dia no trabalho?

Toda política nacional antiviolência tem de ser referenciada num contexto de

crianças abandonadas, seduzidas precocemente pela droga, o pano de fundo de toda

a nossa insegurança. E cabe a nós, homens públicos, e também à sociedade civil a

responsabilidade, a iniciativa de formular proposições que sustentem uma segurança

pública que de fato respeite a liberdade individual e coletiva. Há iniciativas louváveis

nesse campo, como o projeto BH na Paz, desenvolvido pela Associação Arte pela

Paz, em parceria com outras ONGs. Já no ano passado a referida ONG promoveu

várias atividades voltadas para a promoção da cultura da paz, iniciadas na Semana

Antidrogas, em parceria com a Subsecretaria Antidrogas, evento realizado no ginásio

do Mineirinho.

Neste ano a campanha acontecerá de maio a outubro, com seminários, palestras,
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“shows”, comunicação visual, atividades esportivas e manifestações culturais em toda

a cidade. A novidade dessa segunda edição é que toda a ação da campanha BH na

Paz estará alinhada ao tema da Campanha da Fraternidade, em parceria com o

Vicariato.

Se há homens e mulheres de boa-vontade engajados na luta para mudar esse

contexto do medo e da insegurança, temos, por outro lado, vários fatores a fomentar

a violência, entre eles o gritante preconceito e o desprezo com que os mais pobres

são tratados. Enquanto suspeitos de crimes são enjaulados como animais, os

criminosos abastados usufruem das benesses que a lei abriga, ao alcance somente

dos que têm bom advogado. Faltam ainda critérios para a concessão de privilégios

para presos perigosos. A certeza da impunidade e a corrupção no poder público são,

sem dúvida, também elementos encorajadores do crime.

O indivíduo descrente de Deus, vivendo em um contexto de enriquecimento ilícito e

de toda sorte de falcatruas, é potencialmente um alvo fácil de más idéias.

Temos de redesenhar neste país os conceitos de ética e de moral construídos sob

exemplos da família, dos homens públicos, dos que têm acesso à educação. É

preciso que nos policiemos em nossas ações em relação aos empregados, vizinhos,

familiares, com exemplos dignos de fraternidade e de não-violência.

A abordagem da segurança nesta edição da Campanha da Fraternidade pelo

Conselho Episcopal da CNBB foi sugerida pela Pastoral Carcerária, organismo

pertencente à CNBB que cuida da evangelização em todas as unidades prisionais

brasileiras, com endosso de dioceses e regionais da Conferência por todo o País.

O objetivo geral desta Campanha é suscitar o debate sobre a segurança pública e

contribuir para a promoção da cultura da paz nas pessoas, na família, na comunidade

e na sociedade, a fim de que todos se empenhem efetivamente na construção da

justiça social, que seja a garantia de segurança para todos. Visa ainda favorecer a

criação e a articulação de redes sociais populares e de políticas públicas com vistas à

superação da violência e de suas causas e à difusão da cultura da paz; desenvolver

ações que conduzam à superação das causas e dos fatores da insegurança;

despertar o agir solidário para com as vítimas da violência; apoiar as políticas

governamentais valorizadoras dos direitos humanos.
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Quer ainda a CNBB, com esta Campanha, renovar a consciência da

responsabilidade de todos na evangelização, na promoção humana, em vista de uma

sociedade justa e solidária. O lema “A Paz é fruto da justiça” envolve, além do

trânsito, a violência nos presídios, nas escolas e em casa. Além disso, esta

Campanha visa desenvolver nas pessoas a capacidade de reconhecer a violência na

sua realidade pessoal e social; denunciar a gravidade dos crimes contra a ética, a

economia e as gestões públicas, assim como a injustiça presente nos institutos da

prisão especial, do foro privilegiado e da imunidade parlamentar para crimes comuns;

denunciar a predominância do modelo punitivo presente no sistema penal brasileiro,

expressão de mera vingança, a fim de incorporar ações educativas, penas

alternativas e fóruns de mediação de conflitos que visem à superação dos problemas

e à aplicação da justiça restaurativa.

É inadiável, senhoras e senhores, a busca de ações neste país que estanquem a

violência, que tem como pano de fundo o tráfico de droga. Neste final de ano tivemos

cenas brutais de assaltantes contra turistas em várias cidades. Em três dias, mais de

50 turistas foram agredidos de alguma forma no País durante o Carnaval.

Mas não é apenas essa triste marca do nosso turismo que nos deve preocupar. A

pior face da violência continua sendo a doméstica, que vitima mulheres e crianças,

por trás da qual geralmente estão o álcool e a droga. Para que a segurança seja

restaurada, senhoras e senhores, é preciso que os jovens de hoje comecem a viver

um novo paradigma de cidadania em termos de ética, moral e respeito ao próximo.

Somente assim teremos um Brasil menos violento. O primeiro passo é que a classe

média deixe de alimentar o tráfico de drogas na condição de usuária.

A busca da segurança implica também a conscientização de jovens e adultos para

o convívio pacífico nos estádios de futebol e nas ruas e a vivência ordenada e

respeitosa das paixões. A violência também vem manifestando-se, a cada dia, com

mais intensidade e requintes de selvageria entre os pré-universitários, jovens de

classe média que deveriam dar o exemplo, porque são respaldados pelo carinho da

família e pelo conforto material.

No trânsito, por trás de um volante, também o condutor ou a condutora agigantam-

se e, muitas vezes, buscam o enfrentamento selvagem, alimentados pelo falso poder,



____________________________________________________________________________
8

pela vaidade e pela intolerância. Na verdade, senhoras e senhores, precisamos, mais

que nunca, vigiar e orar, porque todos somos fragilizados pela arrogância, e ela é o

caminho também rápido para um tipo de violência: a que humilha, a que fere, a que

agride a alma.

Não é função da Igreja resolver a questão da segurança no País, mas é evidente a

importância de sua participação, de sua parceria. Não foi por acaso que, já em junho

de 2007, o Ministro da Justiça, Tarso Genro, esteve na CNBB para pedir à Igreja

ajuda na execução do novo Programa Nacional de Segurança Pública com

Cidadania, o Pronasci, que pretende unir as políticas sociais do governo com as de

segurança pública, tendo como foco principal os jovens de 15 a 29 anos, moradores

de áreas dominadas pela violência.

Em nível municipal, com o objetivo de criar um foro permanente de discussão com

os políticos eleitos nos 28 Municípios de Minas, a Igreja e a PUC promoveram o 1º

Encontro de Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores no auditório da universidade,

quando foram apresentadas ações sociais e projetos de formação política da PUC e

da arquidiocese.

Como parlamentar engajado em ações religiosas, membro do Conselho Estadual

Antidrogas e Coordenador da Frente Parlamentar Antidroga, juntamente com o meu

parceiro, companheiro e amigo Eros Biondini, tenho consciência da importância da

nossa contribuição a fim de dar eficácia a essa Campanha. Com toda a certeza,

teremos o apoio do nosso Presidente e dos nossos pares para trabalharmos, a fim de

acabarmos de vez com essa violência.

Já estamos viabilizando ações nesse âmbito, iniciando por um trabalho itinerante

junto aos conselhos regionais, com extensão nas escolas e instituições que acolhem

menores de alto risco.

Concluo citando um trecho da música que embala a Campanha deste ano: ”A

segurança é vida plena para todos: trabalho digno, moradia, educação; é ter saúde e

os direitos respeitados; e construir fraternidade é ser irmão. É não punir sem superar

desigualdades; é ilusão só exigir sem antes dar. Só na justiça encontrarás

tranqüilidade; não-violência é o jeito novo de lutar”. E essa deve ser a luta, senhoras

e senhores, que precisamos abraçar, se quisermos construir um Brasil melhor e
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conquistar a liberdade de que somos privados pela violência. Muito obrigado.

O locutor - Informamos aos presentes que esta solenidade está sendo transmitida

simultaneamente pelas TVs Assembleia e Horizonte e pela Rádio América, da Rede

Catedral de Comunicação Católica. Com a palavra, D. Aloísio Jorge Pena Vitral,

Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, para um momento de

espiritualidade.

Momento de Espiritualidade

O Bispo D. Aloísio Jorge Pena Vitral - Pelo fato de ser um momento de

espiritualidade, podemos dizer: meus irmãos, minhas irmãs. A palavra me foi

concedida por 5 minutos, depois dessa palavra profética do nosso querido irmão

Célio, que nos remete àquela passagem bíblica de Moisés diante de uma moita em

que o fogo não se apagava. Esse fogo de que todos nós tanto necessitamos. Moisés

vai escutar: “Eu vi a violência que meu povo sofre. Eu ouvi os seus gritos de dor.

Prestei atenção em seus sofrimentos e desci para livrá-los da opressão e levá-los a

uma terra fértil e espaçosa, ampla, terra que emana leite e mel, sair da estreiteza e ir

para a amplitude, sair da violência e ir para a paz.

Para nosso Deus, toda violência é estranha. Essa palavra é importante. O teólogo

deveria dizer que a maldade assusta a Deus. Essas palavras entraram no meu

ouvido: a violência causa estranheza a Deus. Nosso Deus é desarmado e convida o

ser humano a desarmar-se. Desarmar, em primeiro lugar, o olhar. Nosso olhar tantas

vezes fulmina, cria uma imensa violência, porque a cultura de paz ainda não atingiu

nossas entranhas. É preciso desarmar o coração para adquirir essa cultura de paz;

esse é quase um pré-requisito.

Para nós, a verdadeira segurança é o próprio Deus, Ele que é nossa segurança, Ele

que nos criou para o “shalom”. Temos fome não apenas do pão material - é evidente

que este é o primeiro e o mais necessário -, mas também de saúde, segurança,

relações sociais equilibradas e harmoniosas, bem-estar, felicidade. Só então,

verdadeiramente, a paz será fruto da justiça.

A paz, como diz de forma bonita o texto base, é a busca da paz positiva, orientada

para os valores humanos da solidariedade, da fraternidade e do respeito, e não, a paz

simplesmente como ausência de guerra, como nos lembra o Papa Paulo VI. A cultura
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da paz vem de novos jeitos de nos relacionarmos fundamentados no amor, porque

Deus é amor. É Ele a fonte da verdadeira paz e concórdia.

E, para isso, é necessário também tirarmos o nosso barulho interno, porque nem

sempre nós nos escutamos, nem sempre escutamos a Deus, à vida, ao grito dos

nossos irmãos. O olhar silencioso abre espaços dentro de nós. Ele tem o poder de

clarificar, tirando a escuridão de toda violência. Quando fazemos um silêncio

reverente diante da existência, ele nos ajuda a perceber o que é essencial. Podemos

dizer que o silêncio é a fecundidade da palavra e sempre a precede. Muitas feridas da

violência são cicatrizadas não com o silêncio mudo, mas com o silêncio agradecido

diante daquele que reside em nós e está conosco. Então é necessário preparar as

nossas lâmpadas e enchê-las silenciosamente de caridade, misericórdia.

Silenciosamente diz a parábola do bom samaritano: “O samaritano chegou perto do

homem quase morto, sentiu compaixão, aproximou-se, fez curativo, derramou óleo e

vinho nas feridas, colocou o homem no próprio animal, levou-o a uma pensão e

cuidou dele”.

Esta pequena história é, para mim, extremamente significativa: no campo de

concentração de Auschuvitz, havia um jovenzinho sendo conduzido por dois

soldados. Dois homens encostados na cerca conversavam, e um perguntava para o

outro: “Onde está Deus?”. Dizia tal expressão repetidas vezes, ferozmente: “Onde

está Deus?”. Perguntava uma, duas, três, quatro vezes. Até o jovem ir para o forno

crematório, perguntava: “Onde está Deus?”. E o outro, silenciosamente, aponta para

o jovem: “Estive com fome e me deste de comer; estive com sede e me deste de

beber; estive preso, foste-me visitar; estive doente, estiveste comigo. Tudo aquilo que

fizermos a um dos menores dos nossos irmãos estaremos fazendo a Deus”.

Portanto, o nosso olhar deve estar sempre voltado de maneira especial para as

vítimas da violência. Acredito que, com essa espiritualidade de ter o olhar voltado

para os irmãos machucados, empobrecidos, massacrados, estaremos,

verdadeiramente, fazendo aquilo que o Senhor nos pede.

Convido para um breve momento de silêncio no nosso coração.

Exibição de Vídeo

O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo da Campanha da
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Fraternidade 2009.

- Procede-se à exibição do vídeo.

Palavras de D. Walmor de Oliveira Azevedo

Exmos. Srs. Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da Assembleia Legislativa

de Minas Gerais; Danilo de Castro, Secretário de Governo, representando o

Governador Aécio Neves; Roberto Carvalho, Vice-Prefeito de Belo Horizonte; Alceu

José Torres Marques, Procurador-Geral de Justiça do Estado; Maurício de Oliveira

Campos Júnior, Secretário de Defesa Social; Belmar Azze Ramos, Defensor Público-

Geral do Estado; Vereador Sérgio Fernando Tavares, representando a Presidente da

Câmara Municipal de Belo Horizonte, Vereadora Luzia Ferreira; Pastor Márcio

Moreira, Vice-Presidente do Conic; Deputada Federal Jô Moraes; Deputado Célio

Moreira, autor do requerimento que deu origem a esta solenidade, a quem agradeço,

assim como a seus pares, componentes desta Casa importantíssima para a

sociedade e para Minas Gerais; todos os funcionários que aqui trabalham; queridos

irmãos Bispos D. Aloísio Vitral e D. Joaquim Mol; queridos sacerdotes aqui presentes;

religiosas e demais autoridades presentes e representadas, de modo especial, nossa

saudação aos irmãos e irmãs, amados e amadas de Deus, povo de Deus, razão da

existência desta Casa, também chamada de Casa do Povo. Com grande alegria e

com grande honra, esta Assembleia recebe não apenas seus representantes, mas

também todos os que aqui se fazem presentes neste momento tão importante para a

vida de nossa sociedade, a fim de tratar do tema da segurança pública e da

fraternidade.

Ontem, iniciamos, como Igreja Católica, em todo o mundo, o tempo da Quaresma.

Grande foi a rede que se estendeu sobre o mundo inteiro a fim de pensar as grandes

e as pequenas comunidades. Refiro-me a todos aqueles que em muitos lugares

tinham seus corações em sintonia com o grande convite que o Senhor fez a todos

nós, ao se dirigir aos seus discípulos dizendo: “Convertei-vos e crede no Evangelho”.

Da Catedral de Nossa Senhora da Boa Viagem, iniciamos esse caminho em

comunhão com todas as comunidades espalhadas pelo mundo inteiro, quando

fizemos a abertura oficial da Campanha da Fraternidade. Em uma experiência de

mais de 40 anos, nossa Igreja assumiu o desafio fazendo-se presente na sociedade,



____________________________________________________________________________
12

anunciando o Evangelho, por meio do qual iluminou os caminhos do povo, e

promovendo a Campanha da Fraternidade.

Hoje, nesta Casa do povo, acolhidos pela diretoria e pelos legítimos representantes

dos cidadãos mineiros, lançamos oficialmente esta Campanha, que revela a

importante confluência entre o caminho da Igreja, marcado pela fidelidade à missão

que recebeu do seu Senhor, e o compromisso desta Casa, dos seus componentes,

dos representantes do povo.

Nesta oportunidade, vem ao meu coração, em primeiro lugar, uma palavra que é

dEle, do Senhor Nosso, do Senhor da Vida.

Ele, dirigindo-se ao seus discípulos, na hora derradeira, no momento certamente

mais doloroso de sua vida, disse-lhes: “Dou-vos a paz, deixo-lhes a paz. Não a dou

como o mundo a dá”. Os discípulos certamente devem ter-se perguntado se o Senhor

não nos dá a paz como o mundo a dá, e o mundo aqui significa o ódio, é o que o

evangelista João entende e nos ensina. O mundo significa violência, desrespeito, falta

de delicadeza e de reverência com as pessoas, com a natureza e com os muitos

dons dados por Deus. Eles certamente se perguntavam como é que se dava a paz ao

mundo. Se eles assim o perguntaram ou se nós também o tivéssemos perguntado, a

resposta já estava dada. Por isso, certamente, o Senhor não lhes disse como, porque

o como não é dito com palavras, mas com gestos, com o gesto de ofertar a sua vida

no alto da cruz, morrendo por todos nós. Não existe outra fonte mais genuína e

inesgotável de paz que a oferta da própria vida. É a contramão de toda violência, de

toda perversidade, de toda maldade e de toda indiferença.

Somos chamados a nos convencer de que a paz tem sua fonte inesgotável na

alegria corajosa e na disponibilidade da oferta de nossas vidas. Tornar-se um

instrumento de paz é reconhecer e crescer na consciência de que a vida é para ser

oferecida e gasta com o bem dos outros, sobretudo dos mais pobres e sofredores. Na

derradeira vida do Senhor Jesus, os discípulos foram marcados com o gene do

compromisso de se tornarem instrumentos da paz na medida em que oferecem a sua

vida. Essa marca põe a Igreja no coração do mundo, comprometida com a promoção

da paz, com a segurança pública. Ao falarmos de segurança pública, referimo-nos,

imediatamente, à configuração sistêmica dos funcionamentos da sociedade, às
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garantias e aos princípios respeitadores dos direitos e das dignidades. Trata-se de

uma tarefa, em primeiríssimo lugar, do Estado e dos órgãos governamentais com a

cooperação cidadã e comprometida de todos nós. Contudo, não basta apenas uma

grande e sofisticada estrutura sistêmica de segurança; é preciso mais.

É verdade que é preciso aperfeiçoar as políticas públicas, corrigir desgovernos e

descaminhos que as impedem de desabrochar e de atender as muitas necessidades,

para que possamos viver em paz e na paz, e por isso é significativo estarmos nesta

Casa do povo, na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Contudo, há

algo mais: é preciso promover a cultura da paz - e aqui entendemos a importância da

cooperação e da participação da Igreja, por fazer parte de sua missão. É preciso, sim,

uma compreensão e uma configuração sistêmica da promoção da paz, da segurança

pública, observando e corrigindo questões de uma lista interminável de necessidades,

mas é necessário apostar, investir e se educar na cultura da paz. A configuração

sistêmica, apenas, não garante a cultura da paz. Para que a cultura da paz seja

verdadeiramente uma cultura, é preciso fazer como nos advertia e convocava o Santo

Padre, o Papa Bento XVI, em sua mensagem para o Dia Mundial da Paz, proferida

em 1o/1/2008: é preciso que cada um faça do seu coração uma fonte de paz. Trata-se

de um processo educativo permanente, porque tão facilmente perdemos a paciência

por questões até irrelevantes, e, na facilidade de perdermos a paciência, quanta

multiplicação de violências não vemos?

A cultura da paz é a grande contribuição que nossa Igreja tem a dar, porque,

nesses mais de dois mil anos, apesar dos pesares e de seus limites, ela é perita em

humanidade. Essa é uma contribuição que não pode faltar; se essa contribuição

faltar, se essa conquista não for alcançada, certamente será jogado por terra todo o

esforço governamental, todo o trabalho importante e sistêmico que se possa fazer na

experiência da segurança pública, na promoção e na conquista da paz. Por isso, nós,

como Igreja, muito nos alegramos por estar aqui, em confluência com esse

importantíssimo segmento e instância da nossa sociedade, para, juntos, com a

presença e a força do nosso povo, construirmos um novo tempo em uma grande

aposta, baseada em tudo o que temos: o maior e o menor, o mais complexo e o mais

simples, o mais elaborado ou o que está começando, estendendo novamente, à



____________________________________________________________________________
14

medida que nos fazemos presentes em nossas casas, em nossos ambientes de

trabalhos e em nossas comunidades de fé, essa grande rede que devemos ser,

costurada com o coração de cada um de nós como instrumento da paz.

O caminho é longo; é imperativo colocarmos as mãos nessa questão. É preciso

fazer nascer experiências, projetos e desdobramentos os mais variados - como eu

disse, desde os mais complexos até os mais simples -, mantendo sempre no coração

a alegria de ser instrumento da paz e tornando-nos sempre homens e mulheres que

oferecem a sua vida para o bem.

O caminho é longo, a exigência é grande. Estando aqui, e já com muitas outras

iniciativas governamentais, eclesiais e de vários segmentos da sociedade, devemos

perseverar, apostar e, na força da intimidade com Deus, transformar o nosso coração

em fonte de paz, colaborando para a construção desse cenário novo da segurança

pública, com o qual todos sonhamos. O caminho é longo, as exigências são muitas,

uma mudança cultural não é fácil. Podemos iniciar agora e sempre e, com nosso

testemunho do acolhimento, da ternura e da bondade, fazer grandes diferenças. Por

isso, no ano do centenário de Dom Hélder Câmara, lembro o que ele dizia e que vale

para nós, pensando no trabalho e na promoção da segurança pública, fazendo de

cada um de nós, famílias, comunidades e colegas de trabalho, uma grande

contribuição para a paz. Com sua fala, concluo, desejando que seja essa a força

perseverante de todos nós: “Não, não pares. É graça divina começar bem. Mas a

graça das graças é não desistir, manter o ritmo, acertar o passo, embora caindo aos

pedaços, chegar até o fim”. Muito obrigado.

Palavras do Padre Ademir Ragazzi

Sr. Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho, Dom Walmor, demais componentes

da Mesa, caro povo, coube-me trabalhar, em sintonia com o Arcebispo, no

lançamento da Campanha da Fraternidade deste ano, trabalho que vem sendo

desenvolvido há vários anos, mesmo na época do Pe. Januário. Temos tentado

envolver, o máximo possível, todos os segmentos da sociedade, principalmente em

vista da proposta da Igreja de levar à sociedade a possibilidade de uma grande

discussão desse tema. Fraternidade e segurança pública é um tema que envolve a

todos nós. Há pouco, em entrevista na rádio, eu perguntava: quem ainda não viveu a
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experiência da violência na própria carne? Quem ainda não experimentou a dor de

tantos irmãos e irmãs violentados por uma sociedade mal conduzida, em que a

injustiça é o alicerce da constituição da nossa convivência? Fazemos essa

experiência dolorosa da colheita da dor. O que a Igreja vem propondo, à luz do

Evangelho, é assumirmos esse desafio e, mesmo estraçalhados, não desistirmos. A

dimensão profética da nossa fé nos impõe esse agir, e, por meio do trabalho do

Vicariato, não como responsável único, mas como articulador junto aos vigários

episcopais regionais, aos vigários forâneos e a toda a Igreja de Belo Horizonte,

certamente haveremos de colher os frutos que todos desejamos. Muito obrigado.

Palavras do Pastor Márcio Moreira

Sr. Presidente, Deputado Célio Moreira, Dom Walmor, a todos vocês a minha

palavra de acolhimento, porque sou pastor da Igreja Presbiteriana Unida, que faz

parte do Conic. É muito importante falar aqui que a nova Presidente do Conic é a

Irmã Márcia Maria Carmelita, que trabalha no colégio, em Ipatinga, e não pôde estar

presente. Estou aqui como Vice-Presidente do Conic Minas Gerais, que reúne a

Igreja Católica, a Igreja Ortodoxa Siriana, a Igreja Luterana, uma das Igrejas

Episcopais, outra Igreja Anglicana e a Igreja Presbiteriana Unida. (- Lê o Hino Oficial

da Igreja Presbiteriana Unida.)

O poeta João Dias de Araújo, meu colega no Estado da Bahia, conhecido de alguns

aqui, escreveu, em 1975, essa poesia que passou a ser o cântico oficial da Igreja

Presbiteriana Unida do Brasil, cantado em vários encontros ecumênicos em Belo

Horizonte, em alguns locais de Minas Gerais e em alguns lugares do Brasil.

Gostaria de falar muito mais, mas, neste momento, depois de toda essa substância

que recebemos, focalizemos a Campanha da Fraternidade 2009, que, se não estou

enganado, Dom Walmor, no ano que vem, volta a ser ecumênica. Assim, digo a todos

os irmãos e irmãs católicos e a alguns irmãos e irmãs evangélicos que aqui estão que

o convite que recebemos da Igreja Católica significa que o Conic nacional e o Conic

internacional, em vários países do mundo, têm como ponto básico a fé cristã no Deus

Pai, Filho e Espírito Santo. No reconhecimento que o Senhor servo, que é Jesus

Cristo crucificado e ressuscitado dentre os mortos, é aquele que promove a

fraternidade.
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Então voltemos a Mahatma Gandhi, que já foi citado e não era cristão. Coloco uma

carapuça até os ombros por causa dele, que foi muito mais cristão do que eu. É bom

lembrar Martin Luther King, pois, depois de tantos e tantos anos de seu martírio, um

negro sobe à Presidência do país mais poderoso do mundo esfacelado por aquilo que

também está no Brasil e em outros países: a bolsa de valores, com os papéis que o

vento leva e tudo o mais. É tempo de não desistir, como disse Dom Hélder, e é tempo

de nos colocarmos unidos. Apesar das nossas diferenças doutrinárias, reconhecemos

que também estamos unidos, agnósticos e ateus - alguns deles praticam a

fraternidade muito mais que eu, que tenho 46 anos de vida pastoral. O importante

agora é reconhecer que também, como o salmista disse, a justiça e a paz se

abraçarão.

Podemos dar uma contribuição para que essa violência diminua no Brasil. Não sou

economista, mas Joelmir Beting já disse, há mais de 20 anos, que a principal reforma

no Brasil é a tributária, para que os pequenos empresários tenham mais direito à

saúde, à educação, e assim por diante, bem como as suas famílias.

A segunda reforma - aliás, não sou cientista político - é a política. Que o Senhor, da

vida e da fraternidade, ajude-nos a colaborar para que essa justiça de Deus aconteça

na Terra até que volte o Senhor, que, aliás, não sabemos quando será. Todavia,

agora é importante caminhar, como dizia Vandré, cantando e seguindo a canção. É

também hora de reconhecer que o Senhor está conosco. Desistir jamais. Obrigado.

Palavras do Secretário Danilo de Castro

Exmos. Srs. Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da Assembleia Legislativa

do Estado de Minas Gerais; Roberto Carvalho, Vice-Prefeito de Belo Horizonte,

representando aqui o Prefeito; Revmos. Dom Walmor de Oliveira Azevedo, Arcebispo

Metropolitano de Belo Horizonte; Dom Joaquim Giovani Mol, Bispo Auxiliar da

Arquidiocese de Belo Horizonte; Exmos. Srs. Alceu José Torres Marques,

Procurador-Geral de Justiça; Maurício de Oliveira Campos Júnior, Secretário de

Estado de Defesa Social; Revmo. Dom Aloísio Jorge Pena Vitral, Bispo Auxiliar da

Arquidiocese de Belo Horizonte; Exmo. Sr. Belmar Azze Ramos, Defensor Público;

Vereador Sérgio Fernando Tavares, representando a Vereadora Luzia Ferreira,

Presidente da Câmara Municipal; Revmo. Pastor Márcio Moreira, Vice-Presidente da
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Conselho Nacional das Igrejas Cristãs - Conic -; Deputado Célio Moreira, autor do

requerimento que deu origem a esta solenidade, na pessoa de quem cumprimento os

demais Deputados aqui presentes; Deputada Federal Jô Moraes; senhoras e

senhores, boa tarde.

O Governador Aécio Neves incumbiu-me de trazer a todos e, em especial, à

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB -, os seus cumprimentos pela

oportuna e brilhante escolha do tema “Fraternidade e segurança pública”, com o lema

“A paz é fruto da justiça” para a campanha da fraternidade de 2009.

Ao pôr o tema em discussão junto à comunidade católica e para toda a sociedade

brasileira, a CNBB presta, mais uma vez, um inestimável serviço ao nosso Estado e

ao País: comunga do grande esforço de todos nós, que é o da construção de uma

sociedade mais fraterna, humana, justa e segura.

O governo de Minas, senhoras e senhores, tem a exata compreensão de que a paz

é oriunda da justiça. Por mais que os homens se armem, que se construam muros e

cercas, não há como edificar uma paz duradoura e para todos sem a devida

promoção do homem. Não se conquista a paz sem que seja dada ao cidadão uma

educação de qualidade, oportunidades reais de trabalho e de renda, sem que lhe

sejam assegurados direitos básicos e inalienáveis, como a saúde e os meios dignos

de manutenção. O governo de Minas trabalha muito para isso, e os resultados já são

sentidos nos mais diversos segmentos da nossa economia, na qualidade das nossas

escolas, na atenção à saúde, enfim, na vida do cidadão mineiro. Não foi fácil. Foram

conquistas que vieram da determinação máxima do Governador Aécio Neves em

modernizar o Estado, de melhor aparelhá-lo e de pô-lo a serviço, única e

exclusivamente, do cidadão.

O primeiro passo foi resgatar a capacidade do Estado de voltar a investir em infra-

estrutura e projetos sociais sustentáveis, ao equilibrar suas contas e suas receitas.

Esse momento ímpar na administração pública do Brasil deu-se com a implantação

do choque de gestão. Foi quando se passou a gastar não apenas na manutenção da

própria máquina do governo, mas em programas que buscam a promoção do

desenvolvimento, no investimento, no reaparelhamento do Estado e na ação social

efetiva, que transforma a vida das pessoas para melhor. Minas foi o primeiro Estado
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brasileiro a instituir o ensino fundamental de nove anos, o primeiro a distribuir material

didático gratuito ao ensino médio e o primeiro a propor e efetivar um programa de

transferência de renda aos jovens para combater a criminalidade, as drogas e

estimular a escolaridade, a cidadania comunitária e o empreendedorismo. Programas

como o Poupança Jovem e o Fica Vivo são hoje exemplos internacionais de como

lidar com a criminalidade nessa faixa etária, tão crítica e tão desafiadora.

Hoje os resultados do Choque de Gestão estão presentes em todos os segmentos.

Com o fortalecimento dos hospitais regionais e com a implantação do maior programa

de saúde preventiva do País, a mortalidade materno-infantil, por exemplo, caiu

drasticamente nos últimos seis anos: cerca de 20%. E as parcerias com a sociedade

organizada e outras esferas do governo permitiram uma queda da desnutrição nas

áreas mais pobres da ordem de 50%. A comunicação de dados e a telefonia móvel já

chegaram a todos os mineiros. Até o meio do próximo ano, todas as cidades de

Minas terão ligação rodoviária por asfalto, e alcançaremos a quase totalidade dos

cidadãos com oferta de energia elétrica.

Já a segurança pública em Minas, senhoras e senhores, recebe o maior

investimento proporcional no País, que se traduz em mais policiamento, mais

recursos tecnológicos e equipamentos e, portanto, mais eficiência, o que permitiu

uma redução da criminalidade em 22% no Estado, depois de quase uma década de

agravamento dos principais indicadores de violência. Mais policiais, mais bem

remunerados e equipados, construção de milhares de vagas em presídios, etc., como

disse aqui, não são garantia de que conquistaremos uma paz permanente e

verdadeira. Também é preciso dar o tratamento correto e humano, criar

oportunidades de trabalho e de ressocialização para os recuperandos. O governo de

Minas investe em projetos inovadores, como a parceria com o Tribunal de Justiça, na

operação das Associações de Proteção e Assistência aos Condenados - Apacs -,

entidades que se dedicam à reintegração social dos presidiários, que buscam e

merecem nova oportunidade. Atualmente, o modelo Apac conta com mais de mil

vagas, garantidas por verbas estaduais, sendo o trabalho coordenado pelo Tribunal

de Justiça.

Meu caro D. Walmor, é assim, com investimentos em ação social, na melhoria dos
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serviços de educação, saúde e segurança, no fortalecimento do Estado, em sua

capacidade de investir nas pessoas e em projetos que fomentam a nossa economia,

que construiremos um Estado mais justo, com mais conforto, qualidade de vida e com

a segurança que almejamos. Uma segurança que, acima de tudo, respeite os direitos

dos nossos cidadãos. Desejo à CNBB todo o sucesso, que tenho certeza que terá,

nesta Campanha. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Presidente

Exmo. Secretário Danilo de Castro, neste ato representando o Governador do

Estado, Aécio Neves; Exmo. Vice-Prefeito Roberto Carvalho, ex-membro desta Casa;

Revmo. Arcebispo D. Walmor Oliveira de Azevedo; Revmo. Bispo Auxiliar D. Joaquim

Mol; Exmo. Procurador-Geral de Justiça Alceu José Torres Marques; Exmo.

Secretário Maurício de Oliveira Campos Júnior; Revmo. Bispo Auxiliar D. Aloísio

Jorge Pena Vitral; Exmo. Defensor Público-Geral Belmar Azze Ramos; Exmo.

Vereador Sérgio Fernando Tavares, representando a Presidente da Câmara

Municipal de Belo Horizonte, Vereadora Luzia Ferreira; Revmo. Pastor Márcio

Moreira; Exmo. Deputado Célio Moreira, autor do requerimento que deu origem a esta

solenidade, em cuja pessoa quero saudar os ilustres componentes deste Parlamento;

Deputadas e Deputados; Exma. Deputada Federal Jô Moraes; Ilmo. ex-Deputado

Nilmário Miranda, cuja presença ilustre quero saudar também; minhas senhoras e

meus senhores, o lançamento da Campanha da Fraternidade de 2009, nesta Casa,

muito nos honra, pelo que representam para a sociedade a CNBB e a Arquidiocese

de Belo Horizonte. Além de ter o privilégio de abrigar um evento de tamanha

significação, a Assembleia de Minas se sente plenamente integrada aos seus

objetivos, em razão do tema “Fraternidade e segurança pública”, escolhido com muito

senso de oportunidade pela CNBB.

A questão da violência, da criminalidade e da busca de condições para que as

pessoas possam viver em um ambiente fraterno e seguro há muito é debatida neste

Parlamento, com lugar prioritário na pauta dos nossos trabalhos. As demandas que

nos chegam nesse campo são discutidas com especial atenção pelas Comissões

permanentes de Segurança Pública e de Direitos Humanos e motivam ações

diversas, como debates e proposições legislativas, sempre com participação dos
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segmentos públicos e sociais nelas envolvidos.

Como exemplo da preocupação da Casa com o tema atual da Campanha da

Fraternidade, citaremos duas iniciativas que, em nosso entendimento, tiveram a

repercussão e os efeitos que delas se esperavam. No ano de 2000, diante dos

índices de violência e de criminalidade que se vinham registrando no Estado, a

Assembleia promoveu, em conjunto com 92 instituições vinculadas aos poderes

públicos e à sociedade civil, um amplo movimento, denominado Movimento pela

Segurança e Vida, destinado a estimular a reflexão sobre o tema e a mobilizar as

forças políticas e sociais para a construção de uma política de segurança pública

abrangente e eficaz para a população mineira.

Resultou dessa iniciativa um sólido documento de proposições para o

aprimoramento da política de segurança do Estado, muitas das quais incorporadas

aos projetos que, posteriormente, se elaboraram sobre o assunto. Entre eles

poderíamos destacar os relativos à nova formatação da Secretaria de Defesa Social;

à unificação dos bancos de dados das Polícias Civil e Militar; à integração das ações

entre as Polícias; à destinação de recursos específicos para o reequipamento destas;

ao envolvimento dos Municípios e da comunidade no combate à violência; e à política

penitenciária.

No ano de 2006, realizamos o seminário legislativo “Segurança para todos -

Propostas para uma sociedade mais segura”. Novamente, resultou do encontro um

substancial documento de propostas, apontando prioridades a serem consideradas

pelos poderes públicos do Estado para avançarmos efetivamente nesse campo.

Agora, com grande satisfação, anuncio, em primeira mão, que, na semana

passada, a Presidência acolheu iniciativa do Deputado João Leite, Presidente da

Comissão de Segurança Pública, em conjunto com o Deputado Durval Ângelo,

Presidente da Comissão de Direitos Humanos, para a constituição de uma comissão

especial para cuidar, com os demais atores - Poder Judiciário, Poder Executivo,

Defensoria Pública, Ministério Público e a sociedade mobilizada -, da grave questão

carcerária que foi aqui ressaltada na recente reunião do Conselho Nacional de

Justiça. Da mesma forma, esperamos e temos a convicção de que alcançaremos os

resultados almejados.
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Cabe aqui uma observação que julgamos pertinente. Esta Casa entende que os

programas e projetos referentes ao tema devem ser de responsabilidade não apenas

dos poderes públicos, mas também do conjunto da sociedade, por meio de uma rede

de atitudes voltadas para garantir a segurança na família, nos espaços urbanos, na

convivência social.

Identificamos, nesse aspecto, uma convergência muito grande com a proposta da

Campanha da Fraternidade de mobilizar todos os segmentos sociais, de estender sua

mensagem – em princípio dirigida à comunidade católica – ao conjunto da população

brasileira.

Pela respeitabilidade das instituições que a promovem, pela tradição construída ao

longo de várias décadas, pelo poder multiplicador de suas reflexões, a Campanha da

Fraternidade extrapola muito o período quaresmal e o âmbito da Igreja Católica,

gerando efeitos benéficos durante todo o ano e em todos os segmentos da

sociedade.

Acreditamos que a incorporação das diversas Campanhas da Fraternidade pelo

povo brasileiro se deve, em grande parte, à sensibilidade da CNBB ao chamar a

atenção para questões intrínsecas à realidade brasileira, no campo dos direitos

humanos, políticos e sociais.

A exemplo do tema da segurança pública, muitos outros de igual importância

estiveram no foco da Campanha, como a fome, a educação, a saúde, a moradia; a

juventude, o emprego, a família; a situação da mulher, do negro, dos encarcerados,

dos povos indígenas, dos excluídos.

Por todo esse trabalho em favor da igualdade, da justiça e da paz, gostaríamos de

parabenizar, na pessoa do Arcebispo de Belo Horizonte, D. Walmor Oliveira de

Azevedo, todas as pessoas e instituições envolvidas na Campanha da Fraternidade.

Reafirmamos, por fim, que esta Casa está sempre disposta a apoiar as causas que

dizem respeito ao bem comum e à dignidade humana. Muito obrigado.

Bênção e Oração da Campanha da Fraternidade

O Arcebispo D. Walmor de Oliveira Azevedo - Convido a todos para colocarmo-nos

de pé e suplicarmos as bênçãos de Deus para este longo caminho, para que sejamos

sempre sustentados pela graça em nossos empreendimentos e sobretudo para
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crescermos na consciência de sermos instrumentos da paz. Convido-os ainda para,

juntos, num só coração, falarmos ao coração do Pai, como o coração do Filho Cristo

Jesus nos ensinou.

- Ora-se o Pai Nosso.

O Arcebispo D. Walmor de Oliveira Azevedo - Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e

dai-nos hoje a Vossa paz. Ajudados por Vossa misericórdia, sejamos sempre livres

do pecado e protegidos de todos os perigos enquanto, vivendo a esperança,

aguardamos a vinda do Cristo salvador, porque Vosso é o reino, o poder e a glória

para sempre. Amém! Juntos, oremos.

- Procede-se à Oração da Campanha da Fraternidade.

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

presença.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/2/2009

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Fábio Avelar,

Sávio Souza Cruz, Gil Pereira e Irani Barbosa, membros da supracitada Comissão.

Estão presentes, também, os Deputados Adalclever Lopes e Gilberto Abramo.

Havendo número regimental, o Presidente “ad hoc”, Deputado Fábio Avelar, declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Sávio

Souza Cruz, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada

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

reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice- Presidente. O Presidente

determina a distribuição das cédulas de votação e convida o Deputado Gil Pereira

para atuar como escrutinador. Procedendo-se à apuração dos votos, verifica-se a

eleição, por unanimidade, dos Deputados Fábio Avelar e Sávio Souza Cruz para

Presidente e Vice-Presidente, respectivamente. Logo em seguida, o Presidente “ad

hoc” empossa o Vice-Presidente, a quem passa a direção dos trabalhos. O Deputado

Sávio Souza Cruz declara empossado o Deputado Fábio Avelar, a quem devolve a

direção dos trabalhos. Fica estabelecido que as reuniões ordinárias da Comissão se
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realizarão às 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, 3 de março de 2009.

Fábio Avelar, Presidente - Carlos Gomes - Gil Pereira.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E

DO CONTRIBUINTE NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 17/2/2009

Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Walter Tosta,

Adalclever Lopes e Délio Malheiros, membros da supracitada Comissão. Está

presente, também, o Deputado Tiago Ulisses. Havendo número regimental, o

Presidente “ad hoc”, Deputado Walter Tosta, declara aberta a reunião e, em virtude

da aprovação de requerimento do Deputado Délio Malheiros, dispensa a leitura da ata

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a eleger o

Presidente e o Vice-Presidente e fixar dia e horário para as reuniões ordinárias,

determina a distribuição das cédulas de votação, devidamente rubricadas, e convida

o Deputado Délio Malheiros para escrutinador. Apurados os votos, são eleitos para

Presidente o Deputado Adalclever Lopes e para Vice-Presidente o Deputado Délio

Malheiros, ambos com três votos. Após o pronunciamento de todos os Deputados, a

Presidência comunica que a comissão se reunirá ordinariamente às 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, 3 de março de 2009.

Adalclever Lopes, Presidente - Délio Malheiros - Walter Tosta.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

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

18/2/2009

Às 14h9min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara e
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os Deputados João Leite e Rômulo Veneroso, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da Deputada Maria Tereza Lara,

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

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

reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a tratar de assuntos de

interesse da Comissão e comunica o recebimento de correspondência publicada no

“Diário do Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofícios dos Srs. Arlindo

Chinaglia, Presidente da Câmara dos Deputados; Gen.-Div. Joaquim Silva e Luna,

Chefe de Gabinete do Comandante do Exército; Lourival dos Santos, Presidente da

Câmara Municipal de Uberaba; Paulo de Tarso Morais Filho, Promotor de Justiça;

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

de Defesa Social (17/1/2009); Cel. PM Nilo Sérgio da Silva, Comandante do

Policiamento da Capital (5/2/2009). O Presidente acusa o recebimento da seguinte

proposição, para a qual designou o relator citado a seguir: Projeto de Lei nº 749/2007,

no 2º turno (Deputado Tenente Lúcio). 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 Requerimentos nºs 3.158, 3.159, 3.178, 3.179, 3.196, 3.197, 3.213, 3.215, 3.223 a

3.225, 3.230 a 3.239 e 3.294/2009. 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 João

Leite em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para conhecer o

trabalho desenvolvido pela Comissão de Monitoramento da Violência em Eventos

Esportivos e Culturais - Comoveec - e para discutir a violência ocorrida na Capital nos

eventos desportivos de grande porte, em especial os clássicos entre Atlético e

Cruzeiro; Délio Malheiros (2) em que solicita seja encaminhado ao Secretário de

Estado de Defesa Social, ao Chefe de Polícia Civil e ao Comandante-Geral da PMMG

pedido de providências com o objetivo de que sejam efetuados estudos que

possibilitem a formalização das representações criminais através da internet e de

denúncias pela internet e por mensagens de celulares, e em que solicita seja
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encaminhado à Secretaria de Estado de Defesa Social, à Fraternidade Brasileira de

Assistência aos Condenados - FBAC - e ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas

Gerais pedido de providências para a implantação de unidade da Apac, no Município

de Itamarandiba; Rômulo Veneroso em que solicita seja realizada visita da Comissão

ao Secretário de Estado de Defesa Social, para discutir assuntos relativos à

segurança pública no Estado; Maria Tereza Lara (2) em que solicita seja realizada

reunião de audiência pública para debater sobre o tema “Fraternidade e Segurança

Pública”, e em que solicita seja encaminhado à Secretaria de Estado de Defesa

Social, à Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados - FBAC - e ao

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais pedido de providências para a

implantação de unidade da Apac, no Município de Betim. São também recebidos

requerimentos do Deputado Sargento Rodrigues (2) em que solicita seja realizada

visita da Comissão à cadeia pública de Tupaciguara, para verificar as condições das

instalações, bem como a situação da população carcerária, e em que solicita seja

formulada manifestação de aplauso aos policiais civis e ao Ministério Público, pela

atuação na operação Vandes III, que desmantelou uma quadrilha de assaltantes de

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de março de 2009.

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

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.034/2008

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública a Fundação Cardiovascular São Francisco de Assis – ACSFA –,

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



____________________________________________________________________________
26

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.034/2008 pretende declarar de utilidade pública a Fundação

Cardiovascular São Francisco de Assis, com sede no Município de Belo Horizonte,

que tem por escopo prestar assistência médico-hospitalar, na área de cardiologia e

cirurgia cardiovascular, a indigentes, aos pobres socorridos por instituições sociais e

às pessoas que não disponham de recursos para tratamento médico.

Ademais, a instituição apóia e promove o desenvolvimento de pesquisas clínicas e

experimentais, visando ao progresso da cardiologia, cirurgia cardiovascular,

bioengenharia e medicina intensiva, além de projetos de ensino, treinamento e

reciclagem de profissionais da saúde nessas especialidades. Para tanto, mantém

uma biblioteca especializada e edita publicações científicas.

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 2.034/2008,

em turno único.

Sala das Comissões, 3 de março de 2009.

Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.906/2008

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado Carlin Moura, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Instituto Cultural Lusófono – ICL –, com sede no Município de

Itabira.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

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

do Regimento Interno.

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 2.906/2008 pretende declarar de utilidade pública o Instituto

Cultural Lusófono, com sede no Município de Itabira, que tem como finalidade

precípua o planejamento e a coordenação de programas, projetos e ações

institucionais que promovam o desenvolvimento da cultura, especialmente a

integração e a valorização da língua portuguesa.

Dessa maneira, apóia e incentiva a produção cultural da comunidade local,

promove o intercâmbio com instituições públicas e privadas que desenvolvam

programas congêneres, organiza encontros, debates e parcerias entre artistas,

operadores culturais e demais atores da rede de cultura, garantindo a integração e a

recuperação da memória cultural, e estimula o diálogo e a solidariedade entre

diferentes segmentos sociais.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.906/2008,

em turno único.

Sala das Comissões, 3 de março de 2009.

Getúlio Neiva, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.933/2008

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado Lafayette de Andrada, o projeto de lei em tela visa declarar

de utilidade pública a Banda de Música Arte e Conquista de Felixlândia, com sede no

Município de Felixlândia.

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 2.933/2008 pretende declarar de utilidade pública a Banda de

Música Arte e Conquista de Felixlândia, que tem por escopo buscar o bem-estar

social da comunidade por meio da música, resgatando as raízes da antiga
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Filarmônica Senhora da Piedade de Felixlândia.

Para a consecução desse objetivo, promove aulas de música, estimulando a

disciplina e o resgate de valores culturais e folclóricos locais, e desenvolve atividades

que contribuem para a melhoria da qualidade de vida de seus associados,

especialmente sua integração, para uma convivência harmônica.

Além disso, realiza ações para combater a fome e a pobreza, prestar assistência

social por meio de ajuda médica, odontológica, psicológica e material, promover a

defesa do meio ambiente, habilitar e reabilitar pessoas portadoras de deficiências e

estimular cursos profissionalizantes e oficinas de trabalho artesanal.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.933/2008,

em turno único.

Sala das Comissões, 3 de março de 2009.

Juninho Araújo, relator.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.281 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.281/2008, de autoria do Deput ado Ruy Muniz, que declara de

utilidade pública a Associação Comunitária Cultural de Montes Claros, com sede

nesse Município, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.281/2008

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Cultural de Montes Claros,

com sede no Município de Montes Claros.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária Cultural de

Montes Claros, com sede no Município de Montes Claros.



____________________________________________________________________________
29

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

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2008.

Lafayette de Andrada, Presidente - Juarez Távora, relator - Gláucia Brandão.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 5 DE MARÇO DE 2009

ATAS

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 3/3/2009

Presidência dos Deputados Doutor Viana e José Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Ata - 2ª Fase

(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 3.066 a

3.069/2009 - Requerimentos nºs 3.381 a 3.400/2009 - Requerimento do Deputado

Délio Malheiros e outros e Lafayette de Andrada - Comunicações: Comunicações dos

Deputados Elmiro Nascimento, Sávio Souza Cruz, Tiago Ulisses e Dalmo Ribeiro

Silva - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Ivair Nogueira, Ruy Muniz, Dinis

Pinheiro, Carlos Pimenta e Carlos Mosconi - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase:

Abertura de Inscrições - Decisão da Presidência - Palavras do Sr. Presidente -

Comunicação da Presidência - Despacho de Requerimentos: Requerimento do

Deputado Lafayette de Andrada; deferimento - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

Pinheiro - Hely Tarqüínio - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Ana Maria

Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Carlin Moura -

Carlos Gomes - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira

- Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves -

Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo -

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 - Maria Lúcia Mendonça - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira -

Padre João - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo

Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -

Sebastião Helvécio - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei
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Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 14h14min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Hely Tarqüínio, 2º-Secretário, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a Mesa passa a

receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande

Expediente.

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

PROJETO DE LEI Nº 3.066/2009

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

sede no Município de Caeté.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Charneaux, com sede no Município de Caeté.

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

Sala das Reuniões, 3 de março de 2009.

Célio Moreira

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

Associação sem fins lucrativos, que tem as seguintes finalidades: proteção da saúde

da família, da infância, da adolescência, e da velhice, através de campanhas,

palestras e cursos com temas referentes ao assunto, divulgação da cultura e do
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esporte, com promoções de torneios e atividades esportivas e de lazer para a

comunidade, proteção ao meio ambiente com campanhas de conscientização. No

desenvolvimento de suas atividades, não faz distinção alguma quanto à religião, cor,

sexo, condição social das pessoas assistidas e atende com observância dos

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e

eficiência.

Insta pontuar que a Associação encontra-se em pleno e regular funcionamento há

mais de um ano, sendo sua diretoria constituída de pessoas idôneas e não

remuneradas pelas funções que exercem, atendendo, desta forma, os requisitos

legais.

Por ser justo, espero contar com o apoio dos nobres pares.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.067/2009

Altera a Lei nº 15.424, de 30 de dezembro de 2004, que dispõe sobre a fixação, a

contagem, a cobrança e o pagamento de emolumentos relativos aos atos praticados

pelos serviços notariais e de registro, o recolhimento da taxa de fiscalização judiciária

e a compensação dos atos sujeitos à gratuidade estabelecida em lei federal e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - A Tabela 1 do Anexo da Lei n° 15.424, de 30 de dezembro de 2004, fica

acrescida dos itens 6, 7 e 8, nos termos do anexo desta lei.

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

Sala das Reuniões, 3 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva

ANEXO

(a que se refere o art. 1° da Lei n° , de de de 200 9)

“ANEXO

(a que se refere o § 1° do art. 2° da Lei n° 15.424 , de 30 de dezembro de 2004)

* - A tabela a que se refere o anexo acima foi publicada no “Diário do Legislativo” de
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5.3.2009.

Justificação: A Lei Federal n° 11.441, de 2007, que  alterou a Lei Federal n° 5.869,

de 1973 - Código de Processo Civil -, inovou na realização de inventários, partilhas,

separações consensuais e divórcios consensuais, garantindo mais celeridade ao seu

processo e mais comodidade ao interessado.

De acordo com a nova sistemática normativa, inventários, partilhas, separações

consensuais e divórcios consensuais poderão ser feitos administrativamente, desde

que observadas as condições previstas na citada lei. No que toca ao inventário e à

partilha, não pode haver testamento e os interessados devem ser capazes e

concordes. Com relação à separação e ao divórcio consensuais, a lei exige que não

haja filhos menores ou incapazes, devendo-se observar os requisitos legais quanto

aos prazos. Não será necessária a homologação judicial da escritura de separação

ou de divórcio, constituindo título hábil para o registro civil e o registro de imóveis.

Entretanto, não obstante a inovação trazida pela lei em questão, não há na Lei n°

15.424, de 30/12/2004, a previsão de emolumentos específicos referentes aos citados

atos, tendo o tabelião que os enquadrar nos valores estipulados para as escrituras

públicas em geral.

O projeto visa à adequação da citada lei de emolumentos à legislação federal, ao

fixar os emolumentos correspondentes aos atos previstos na Lei Federal n° 11.441,

de 2007, o que, certamente, contribuirá para a sua efetividade, uma vez que os

valores que se pretende fixar tornarão o serviço notarial referente aos atos em

questão acessível à maioria da população.

Dessa forma, esperamos contar com o apoio dos nobres pares desta Casa à

aprovação do projeto.

- 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.

PROJETO DE LEI Nº 3.068/2009

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -

Apae de Itamarandiba -, com sede no Município de Itamarandiba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - Apae de Itamarandiba -, com sede no Município de Itamarandiba.

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

Sala das Reuniões, 3 de março de 2009.

Délio Malheiros

Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itamarandiba -

Apae de Itamarandiba, localizada na região do Vale do Jequitinhonha, é uma

associação jurídica sem fins lucrativos. Foi fundada em 18/9/2003 e tem a missão de

receber crianças, jovens e adultos portadores de necessidades especiais. Visa

oferecer um atendimento de qualidade, buscando alternativas para resgatar a auto-

estima e o valor de seus associados, além de estimular sua formação, cuidar e

orientar para a inclusão e participação dessas pessoas na sociedade. O principal

objetivo da entidade é amenizar o sofrimento das famílias que têm em seus lares

pessoas portadores de algum tipo de deficiência.

A seriedade do movimento apaeano obteve a credibilidade da comunidade, e hoje a

Apae conta com sede própria, inaugurada em agosto de 2006, resultado de parceria

entre a Fundação Acesita e a Prefeitura Municipal.

A Apae conta com funcionários, quatro professores e profissionais que atendem a

parte clínica. Conta, também, com a ajuda de voluntários e estagiários de cursos

técnicos (Administração e Enfermagem) e de curso superior (Educação Física).

Os beneficiários diretos da Apae de Itamarandiba são crianças, jovens e adultos

portadores de deficiências e oriundos de famílias carentes, cuja renda familiar não

ultrapassa dois salários mínimos.

A Apae não deixa, porém, de atender outras classes sociais.

A Apae preenche todos os requisitos exigidos pela Lei nº 12.972, de 1998, para a

concessão da declaração de sua utilidade pública, quais sejam mais de um ano de

funcionamento, diretoria composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo seu

múnus e comprovada aquisição de personalidade jurídica.

Prova da seriedade e do compromisso da instituição é que ela já possui o título de

utilidade pública municipal, certificado de inscrição no Conselho Municipal de

Assistência Social e atestado de cadastramento na Secretaria de Desenvolvimento
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Social.

Assim, considerando que a Apae de Itamarandiba desenvolve atividades 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.

- 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 3.069/2009

Declara de utilidade pública o Esporte Clube Cristalino, com sede no Município de

Pompéu.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Esporte Clube Cristalino, com sede no

Município de Pompéu.

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

Sala das Reuniões, 3 de março de 2009.

Antônio Júlio

Justificação: O Esporte Clube Cristalino, com sede no Município de Pompéu, é uma

sociedade civil sem fins lucrativos, de duração indeterminada, que se encontra em

funcionamento desde 19/4/54, cumprindo suas finalidades estatutárias e sociais.

A entidade tem como objetivos o desenvolvimento da prática esportiva, em especial

o futebol amador, bem como a promoção do civismo e a realização de torneios e

competições. Sua diretoria é constituída de pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas atividades.

Pela relevância do trabalho social, esportivo e cultural que a entidade realiza há

mais de meio século para a população de Pompéu, contamos com o apoio dos 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

Nº 3.381/2009, do Deputado Weliton Prado, em que pleiteia sejam solicitadas à
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Secretária de Educação providências para que se autorize a alteração do horário das

aulas da Escola Estadual Murgy Hibraim Sarah. (- À Comissão de Educação.)

Nº 3.382/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a comunidade de Senador José Bento pelos 46 anos de

emancipação desse Município.

Nº 3.383/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a comunidade de Consolação pelos 46 anos de

emancipação desse Município.

Nº 3.384/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a comunidade de Itapeva pelos 46 anos de emancipação

desse Município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 3.385/2009, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Alexandre Sylvio da Costa, pesquisador da Universidade

Vale do Rio Doce - Univale -, pela descoberta da aplicabilidade dos resíduos

produzidos pelas indústrias que beneficiam pedras e granitos como fertilizantes.

Nº 3.386/2009, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. João Luiz Martins por sua recondução ao cargo de Reitor

da Universidade Federal de Ouro Preto - Ufop - para o período de 2009 a 2013. (-

Distribuídos à Comissão de Educação.)

Nº 3.387/2009, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Associação das Caminhantes da Estrada Real - Acer - pela

posse de sua diretoria para o biênio 2008-2010. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 3.388/2009, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o jornal "Hoje em Dia" por seus 21 anos de fundação. (- À

Comissão de Transporte.)

Nº 3.389/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Monjolos pelos 46 anos de emancipação desse

Município.

Nº 3.390/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Três Marias pelos 46 anos de emancipação

desse Município.
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Nº 3.391/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Cachoeira da Prata pelos 46 anos de

emancipação desse Município.

Nº 3.392/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Santo Antônio do Itambé pelos 46 anos de

emancipação desse Município.

Nº 3.393/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Joaquim Felício pelos 46 anos de

emancipação desse Município.

Nº 3.394/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Inimutaba pelos 46 anos de emancipação

desse Município.

Nº 3.395/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Diamantina pelos 170 anos de emancipação

desse Município.

Nº 3.396/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Felixlândia pelos 60 anos de emancipação

desse Município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 3.397/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que pleiteia sejam

solicitadas ao Secretário de Defesa Social, ao Chefe da Polícia Civil e ao

Comandante-Geral da PMMG providências para que sejam efetuados estudos que

possibilitem a formalização de representações criminais e denúncias através da

internet e de celulares.

Nº 3.398/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que pleiteia sejam

solicitadas à Secretaria de Defesa Social e ao Tribunal de Justiça providências para a

implantação de Apac em Itamarandiba.

Nº 3.399/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que pleiteia sejam

solicitadas à Secretaria de Defesa Social e ao Tribunal de Justiça providências para a

implantação de Apac em Betim.

Nº 3.400/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhada ao Prefeito Municipal de Unaí cópia das notas taquigráficas da reunião
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dessa Comissão em 5/12/2008, bem como da gravação efetuada na ocasião pela TV

Assembleia, para tomada de providências.

Do Deputado Délio Malheiros e outros em que solicitam seja instalada a Frente

Parlamentar Acesso BHZ-Nova Lima, em favor da construção das alças viárias que

ligarão a BR-356 à MG-030. (- À Mesa da Assembleia.)

- É também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Lafayette de Andrada.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados Elmiro

Nascimento, Sávio Souza Cruz, Tiago Ulisses e Dalmo Ribeiro Silva.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ivair Nogueira.

O Deputado Ivair Nogueira - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

Minas Gerais tem o privilégio de ser o berço de grandes nomes da política brasileira,

com homens ilustres, honrados e dispostos a enaltecer nosso Estado. Uma dessas

figuras a que me refiro, que está à frente do Ministério das Comunicações, é o

mineiro Hélio Costa. Nascido em Barbacena, na Zona da Mata, ele é certamente um

dos políticos que mais se encorajam a desbravar o mundo.

Filho de humilde casal - um taxista e uma operária -, Hélio Costa, desde cedo,

revelou ser um cidadão lutador ao ajudar no sustento da família. Dos cinco irmãos, foi

o único a ingressar numa faculdade. Trabalhou diuturnamente em Belo Horizonte, na

Rádio Itatiaia, nos jornais “Estado de Minas” e “Diário da Tarde” e na TV Itacolomi.

Hélio Costa conquistou uma sonhada oportunidade na Rádio Voz da América, nos

Estados Unidos, quando passou a falar para várias nações. Talvez seja o mineiro que

mais tenha viajado pelo mundo, pois conheceu mais de 70 países. Mais tarde,

comandou a implantação da sucursal internacional da Rede Globo nos Estados

Unidos.

O respeitado comunicador decidiu usar sua experiência a favor do povo

ingressando na política. Em 1986 foi eleito Deputado Federal constituinte. Como

parlamentar, apresentou mais de 100 emendas à Constituição Federal, a maioria em

defesa dos direitos do trabalhador. Por sua atuação como Deputado e Senador,

obteve reconhecimento de mais de mil sindicatos no Brasil. Hélio Costa foi
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considerado pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o mais

importante órgão de avaliação do poder público, que representa milhares de

entidades sindicais dos trabalhadores brasileiros, como um dos parlamentares mais

presentes e influentes do Congresso.

Outra atuação de Hélio Costa que merece ser lembrada é o seu trabalho, realizado

de forma decisiva, para que a Cemig, a Copasa e a Hidrelétrica de Furnas

continuassem na casa dos mineiros. Ele também contestou o bloqueio de recursos

para Minas. Em 2005 assumiu o Ministério das Comunicações, com importantes

compromissos: promoção da inclusão digital, ampliação das rádios comunitárias e

implantação da TV digital no Brasil. O povo brasileiro percebeu que essas propostas

não ficaram no papel e já sustentam uma mudança significativa no cotidiano. No que

se refere à TV digital, a intenção é fazer com que essa nova tecnologia esteja

acessível a todos, de maneira aberta e gratuita.

Uma das preocupações de Hélio Costa é com a democratização do acesso da

população à internet em banda larga e à telefonia.

O Ministro também ampliou o programa de inclusão digital. Com isso permitiu que

milhares de estudantes carentes e trabalhadores tivessem acesso à internet e a

programas de educação a distância. A pretensão é fazer com que, até o ano que

vem, as 55 mil escolas públicas federais, estaduais e municipais estejam conectadas

à internet banda larga.

Outro resultado do projeto de inclusão digital são os telecentros. Dezenas de

cidades do interior de Minas e de várias partes do Brasil já ganharam uma unidade

com acesso gratuito à internet de alta velocidade: computadores, telão, equipamentos

de informática e orientadores.

Uma das mais recentes medidas, que atinge diretamente milhares de pessoas, é a

portabilidade numérica. Hélio Costa defendeu veementemente o direito de o

consumidor mudar de operadora e manter o número do telefone fixo ou celular.

O Deputado Antônio Júlio (em aparte)* - Deputado Ivair Nogueira, Deputados,

Deputadas, quero parabenizá-lo pelo pronunciamento em homenagem a um dos

homens mais importantes da política nacional hoje. Estamos falando do Ministro Hélio

Costa, que deu uma contribuição muito grande ao País, ao nosso partido, o PMDB, e
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ao Presidente Lula, logo na primeira crise vivida pelo governo, que foi a questão do

“mensalão”. O Ministro Hélio Costa teve um papel fundamental nessa travessia, num

momento de grande turbulência política e de grandes dificuldades para o País. Hélio

foi o grande timoneiro, sem aparecer. Talvez por sua experiência ou por sua forma de

agir, em nome do nosso país, do nosso partido e do nosso povo, conseguiu

atravessar aquela grande turbulência, ajudando o Presidente Lula, o que foi muito

importante.

Depois desse episódio, que contou com a participação do nosso Ministro, o governo

de Lula passou por outras turbulências, mas nada que atingisse o nosso Presidente,

porque ele teve e tem o respaldo do nosso partido, em especial o do Ministro Hélio

Costa.

O pronunciamento de V. Exa. mostra a trajetória do Senador Hélio Costa, como

Ministro e homem público que é. Em sua disputa ao governo do Estado de Minas

Gerais, quase foi eleito. Por falar em eleição, há comentários a de que ele perdeu por

menos de 0,5% dos votos. Por tudo isso, o Ministro Hélio Costa merece todas as

homenagens do povo mineiro. Ttrata-se de uma figura importante, um homem que

tem credibilidade perante a mídia nacional e o povo, por tudo que V. Exa. disse a

respeito dele, que enfrentou até as multinacionais de telecomunicações em prol

dessas modificações, permitindo, assim, que a portabilidade fosse feita e que

houvesse outras operadoras. Também melhorou, e muito, a TV digital, e o rádio

digital agora está chegando. Tudo partiu dele, é proposta dele, que é um homem que

conhece não só a área em que atua, mas também a estrutura e a necessidade de

todo o nosso continente. Ele conhece as necessidades de qualquer Estado, por mais

longínquo que seja, porque lá também já chegou a telefonia. E hoje o grande sonho

dele é instalar internet banda larga em todas as escolas do Brasil, especialmente nas

de Minas Gerais.

Alguém, Deputada Maria Tereza Lara, perguntou ao Hélio Costa o porquê de ele ter

investido tanto nessa inclusão digital no nosso Estado, e ele respondeu, com muita

categoria e sabedoria, como outros também já o fizeram, o seguinte: “Eu sou de

Minas Gerais”. Isso quer dizer que, para ele, em primeiro lugar está o seu Estado.

Primeiro atende o próprio Estado para depois atender os demais, como ele está
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fazendo.

Deputado Ivair Nogueira, isso aconteceu uma vez com o Padilha, na época Ministro

dos Transportes. Quando lhe perguntaram por que fazia obras só no Rio Grande do

Sul, ele respondeu da mesma forma: “Eu sou gaúcho, eu sou do Rio Grande do Sul.

Se eu não fizer, quem é que vai fazer pelo nosso Estado?”. Isso mostra a categoria

do Ministro Hélio Costa, a sua capacidade e liderança.

Portanto, gostaria de dar os nossos parabéns e render todas as homenagens ao

Senador Hélio Costa.

O Deputado Ivair Nogueira - Obrigado, Deputado Antônio Júlio. A portabilidade

numérica passou a valer desde ontem, em todo o País. Outro avanço foi a ampliação

das rádios comunitárias. Pensando no direito de todos os mineiros de acompanhar o

trabalho dos Deputados Estaduais, possibilitou-se que a TV Assembleia passasse a

ser uma emissora aberta.

O trabalho de Hélio Costa não se resume ao Ministério. Como membro do maior

partido político no Brasil, o PMDB, ele acompanha minuciosamente os rumos da

política em Minas e no Brasil, consciente da necessidade de Minas chegar à

Presidência da República. Hélio Costa tem buscado, dentro do PMDB, apoio ao

Governador Aécio Neves e manifestado que nosso partido está de braços abertos

para receber Aécio Neves.

Quero aqui destacar também o trabalho do Presidente do nosso partido em Minas,

o Deputado Fernando Diniz, que tem trabalhado de maneira incessante, desde as

bases, para fortalecer o projeto político peemedebista.

Diante do que foi exposto, Hélio Costa, sem dúvida, tem bagagem política para

representar o PMDB em um dos cargos de maior expressão no País, o de

Governador de um dos Estados mais importantes do Brasil. Minas Gerais tem

experimentado os resultados de uma administração transparente e coerente com os

anseios de seu povo. Com o Governador Aécio Neves, Minas respira trabalho e

conquistas; com Hélio Costa dando prosseguimento a esse projeto, o povo mineiro

vai-se orgulhar ainda mais de sua terra.

O PMDB é comunhão de opiniões, espaço de debate e reflexo do desenvolvimento

de uma proposta conjunta. É por isso que no próximo dia 12 os peemedebistas
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estarão reunidos em Belo Horizonte. O partido quer ouvir delegados, Prefeitos, Vice-

Prefeitos, lideranças, bases e os peemedebistas autênticos. Vamos elaborar um forte

projeto político que leve o nome do Ministro Hélio Costa ao Palácio da Liberdade.

Não poderia deixar de ressaltar a importância de Minas aspirar a ter candidato

próprio à Presidência da República. Chegou a vez de os mineiros se unirem em torno

do nome do nosso Governador, Aécio Neves. Por isso, disse que o Ministro Hélio

Costa tem conversado com o Governador, Aécio Neves, um nome que representa o

futuro para este país, apesar de sabermos que há outros nomes importantes na

disputa para a Presidência da República.

Quando Minas está nessa disputa, não no PMDB, mas dentro do PSDB, entre os

Governadores de Minas e de São Paulo, fala-se em pesquisa e apontam-se

resultados que ainda não represetam uma projeção feita pela opinião pública em

relação ao futuro. Como o Governador Aécio Neves propôs que as prévias

acontecessem dentro do seu partido, não entrando no mérito do PSDB, entendemos

que este momento das prévias e da discussão da melhor proposta significará um

avanço na discussão política do País.

O Brasil precisa passar por uma transformação e deixar de aceitar nomes quase

impostos pelos partidos. Respeitando a decisão de cada partido, entendo que é

preciso fazer uma avaliação do quanto arrecada o governo de São Paulo e do quanto

arrecada o governo de Minas para comparar o que o Governador Aécio Neves tem

feito por Minas e o que o Governador de São Paulo tem feito por aquele Estado.

Além do mais, o governo federal, por intermédio do Presidente Lula, tem contribuído

com recursos cujo significado tem sido importante para São Paulo. Ele tem ajudado

Minas, mas a ajuda a São Paulo tem sido maior. Convém lembrar ainda que o último

Presidente mineiro foi Tancredo Neves. Chegou a hora e a vez de podermos escolher

um mineiro que represente os interesses de Minas Gerais e do País. E esse mineiro,

que está à altura de representar o Brasil com suas conquistas, propostas e projetos

que já deram certo em Minas Gerais, é o Governador Aécio Neves.

Por outro lado, o Senador Hélio Costa poderia estar na disputa de uma reeleição

para Senador, mas há um movimento dentro do partido, de modo que no próximo dia

12 todos os peemedebistas farão um apelo ao Ministro para colocar seu nome na
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disputa pelo governo de Minas.

Ele já foi quase Governador de Minas e não desistiu. Foi Senador, Ministro das

Comunicações e tem feito um trabalho que tem dado uma visibilidade e um respaldo

muito grande não só a Minas Gerais, mas ao País. É por isso que, ao concluir meu

pronunciamento, deixo esta mensagem para que os mineiros façam uma reflexão:

Minas Gerais precisa ter a sua representatividade, a sua voz, a sua força. Se não for

agora, tão cedo não teremos oportunidade de ter um Presidente mineiro à frente

deste país. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ruy Muniz.

O Deputado Ruy Muniz* - Sr. Presidente, colegas Deputados, com muita alegria

ocupo esta tribuna para falar de um dos mais importantes programas na área

educacional que vem sendo desenvolvido nos últimos anos, em Minas Gerais.

Falaremos hoje sobre o Programa de Educação Profissional - PEP -, que o

Governador Aécio Neves lançou no ano passado e que já é vitorioso. Para terem uma

idéia, 282 mil jovens se inscreveram para a prova de seleção do PEP, que será

realizada no próximo dia 15 de março, quando serão selecionados os alunos que

farão os cursos profissionalizantes. São 74 cursos diferentes - técnico de

enfermagem, técnico de segurança do trabalho, técnico em meio ambiente -, 74

modalidades de cursos profissionalizantes gratuitos, inteiramente custeados pelo

governo de Minas em todas as escolas do Sistema S, escolas particulares, escolas

filantrópicas. O Governador Aécio Neves contratou muitas vagas, e já teremos esses

cursos neste semestre. A partir de maio, os alunos que farão prova no próximo dia 15

de março iniciarão suas aulas.

Registro que, na minha cidade, Montes Claros, 22 mil jovens se inscreveram, 22 mil

pessoas estão querendo fazer o curso profissionalizante, e teremos apenas 1.360

vagas. A maioria ficará de fora. Hoje procurei o Vice-Governador Anastasia para

conversarmos sobre isso, a fim de expandirmos a oferta dos cursos no Norte de

Minas. Ele, juntamente com o Subsecretário João Filocre, se recomprometeu e

lançará, a partir de maio, um novo edital para fazer contratação de mais escolas, mais

cursos, para que mais pessoas possam fazer curso profissionalizante, preparando-se
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para o mercado de trabalho e qualificando-se para terem sucesso. Trata-se de um

programa vencedor, e o Governador Aécio Neves fará seu lançamento para 2010,

inteirando 70 mil vagas. É realmente um número recorde ofertado por um governo de

Estado. Minas Gerais sai na frente, dando exemplo de como fazer educação

profissional de qualidade. É uma forma inteligente de parcerias público-privadas. Em

vez de o governo gastar milhões de reais construindo escolas, está aproveitando as

escolas da rede de escolas profissionalizantes existentes em Minas Gerais.

Sr. Presidente, também queríamos falar sobre uma demanda. Nas cidades

contempladas com as universidades estaduais Unimontes e Uemg, as pessoas se

queixam muito de haver pouca oferta de vagas, a mínima possível. A Unimontes está

presente em muitas cidades, mas oferece poucas vagas. O governo federal lançou

também um programa vencedor, que se chama Reuni e tem expandido muito o

número de cursos federais e o número de vagas. A própria UFMG duplicará

praticamente de tamanho nos próximos anos e está recebendo recursos e

investimentos do governo federal para ofertar mais cursos. Temos aí uma grande

expansão das universidades federais, assim como da Universidade Federal de São

João del-Rei - UFSJ.

Sr. Presidente, não podemos ter a Unimontes e a Uemg paradas, ofertando

pouquíssimas vagas. É preciso aumentá-las nessas faculdades. Só para termos uma

idéia, Deputado Wander Borges, o curso de Medicina em Montes Claros abre vagas

para apenas 20 alunos, mais 8 do Paes, uma turma de 28 alunos; os cursos de

Enfermagem e de Educação Física, 25 alunos por sala. Isso é um absurdo. O mesmo

dinheiro que se gasta para dar educação para 25 alunos pode ser gasto para dar uma

educação de qualidade para 40 dentro de uma sala. Estamos apresentando um

projeto de lei nesta Casa para estabelecermos que o número mínimo de alunos por

turma em aula teórica deverá ser de 40 em todas as universidades do Estado. Só isso

aumentará em 50% o número de vagas na Unimontes, o que favorecerá bastante,

pois haverá mais pessoas estudando. Atualmente a Unimontes oferece

aproximadamente 1.500 vagas por ano; seguramente, poderia oferecer 2.200, 2.300

sem onerar muito o Estado.

Educação nunca é despesa, mas investimento. O Governador Aécio Neves e nosso
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Vice-Governador Anastasia sabem que educação é fundamental e estão dispostos a

investir. Todos nós, Deputados desta Casa, toparemos aumentar as verbas para as

universidades estaduais, a Uemg e a Unimontes, a fim de que realmente ampliem a

oferta de curso superior de qualidade e gratuito às populações que não podem pagar,

principalmente as do Norte de Minas, dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri, ou

seja, das regiões mais pobres de Minas. Isso é fundamental. Além disso, é uma luta

nossa. Desde o primeiro dia em que assumimos a nossa cadeira de Deputado,

tínhamos o objetivo de ampliar vagas para as escolas públicas. Continuaremos com

esse propósito. Muitos podem perguntar-me: “Você, Ruy, é dirigente de escola

particular, de faculdades particulares. Como pode defender o ensino público?”.

Respondo: claro, quanto mais escolas públicas houver, mais pessoas se formarão e

seus filhos poderão pagar, no futuro, uma escola particular. Portanto temos de pensar

a médio e longo prazo. Hoje o mercado da educação privada já atingiu o máximo da

saturação. Há vagas em qualquer curso para quem quiser entrar numa faculdade e

tiver dinheiro para isso. Hoje é fácil entrar nas escolas privadas. Todavia, o que

ocorre? Infelizmente, a maioria das pessoas não tem dinheiro para pagar escola

particular. Deputado Doutor Viana, nosso grande Deputado e Vice-Presidente da

Assembleia, agora mesmo, na cidade de Curvelo, abrimos um novo curso superior de

Enfermagem. Há alunos e demandas. Todavia, onde está o dinheiro para pagar? A

grande maioria das pessoas que desejam estudar não tem. Ajeitamos, sim, e abrimos

financiamento com participação de bancos, financiamentos próprios, mas isso não é

suficiente. Precisamos, Deputado Doutor Viana, levar para Curvelo também um braço

da Unimontes, com cursos gratuitos para que mais e mais pessoas possam estudar.

Essa é uma luta que entabularemos com força na Assembleia. O nosso Vice-

Governador Anastasia concorda com isso e pensa ser altamente plausível que as

turmas das universidades estaduais tenham pelo menos 40 ou 50 alunos por sala.

Isso é bastante razoável. Hoje a Unimontes só tem 25, 28 ou 30 alunos em sala de

aula. Quer dizer, está havendo desperdício de dinheiro público. É claro que essa é

uma escola de excelência e de qualidade. Certamente não perderá qualidade alguma

se houver 40 alunos em sala. Eu mesmo me formei médico pela Unimontes. No meu

tempo, havia 40 alunos em sala. Por que hoje só tem de ter 20 e 28? Não pode ser
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assim. Por isso é necessário que lutemos aqui. Peço o apoio de todos os Deputados

para a proposta de ampliação do número de vagas gratuitas das universidades

estaduais. É preciso que o governo de Minas lance um programa semelhante ao do

governo federal, a fim de criar mais vagas e cursos nas universidades estaduais,

levando o ensino superior de qualidade a todas as regiões de Minas.

Um outro assunto que também gostaríamos de abordar e cobrar dessa Presidência

e da Mesa da Assembleia Legislativa é o nosso projeto para a democratização da

Unimontes, para que ele seja colocado na ordem do dia, uma vez que já está pronto

para vir a Plenário. O projeto estabelece novas regras para a eleição de Reitor e Vice-

Reitor da Universidade Estadual de Montes Claros. Sabemos que quem vota hoje são

os professores, os funcionários e os alunos. Para os professores, o peso é de 70%;

para os funcionários, 15%; e, para os alunos, também 15%. Elege-se uma lista tríplice

de nomes para o cargo de Reitor e outra para o de Vice-Reitor, as quais são enviadas

ao Governador, que faz a escolha. O Governador Aécio Neves pode escolher, como

tem feito, o mais votado. Entretanto, no passado, ocorreu de o Governador Itamar

Franco escolher um nome que estava em segundo lugar. Isso desagrada muito a

comunidade acadêmica. A universidade é um lugar onde há consciência, as pessoas

são bem informadas, sabem escolher e votar. Realmente o voto é esclarecido. Como

pode o candidato mais votado não ser escolhido? Sabemos que é prerrogativa do

Governador fazer a escolha na lista tríplice. Entendemos a semelhança que há nas

universidades federais, como na UFMG, em Viçosa, em Ouro Preto, e em muitas

outras do Brasil, em que os estudantes, os funcionários e os professores escolhem,

votam, e os escolhidos para os cargos de Reitor e Vice-Reitor são aqueles mais

votados. Democracia é isso. Temos de orientar, estabelecer normas e regulamentá-

las. No nosso projeto, determinamos o peso para os professores de 50%. Sabemos

que, nas universidades, em sua maioria, o processo de ensino-aprendizagem tem a

ver com os professores. Escola boa é a que possui bons professores. E estes devem

ter, sim, um peso maior, mas é preciso que se valorize também a participação dos

outros segmentos, por isso propomos 25% de peso para os funcionários e 25% para

os estudantes. Dessa forma, entendemos que será feita justiça, possibilitando, assim,

a transparência na escolha dos melhores nomes para administrar as universidades.
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No caso da Unimontes, temos certeza de que esse projeto atende ao anseio da

grande maioria dos estudantes, dos professores e dos funcionários; enfim, de toda a

comunidade acadêmica. É preciso democratizar, tornar as regras mais claras, mais

transparentes. O poder público deve saber que tem de dar autonomia de verdade

para as universidades, a fim de que elas dêem a sua contribuição para o

desenvolvimento.

Quero ressaltar, Sr. Presidente, que a Unimontes é a nossa jóia maior. Todos os

Deputados da bancada do Norte, todos os 77 Deputados gostam da Unimontes, que

é o orgulho de Minas Gerais. Ela está entre as duas ou três melhores universidades

do País, e realmente merece aplausos e apoio, mas é preciso que se aperfeiçoe e

avance. Em nome do povo de Minas Gerais, estamos aqui para melhorar a

Unimontes, o que significa ampliar o número de cursos e vagas, levá-la para mais e

mais cidades. E que haja também democracia. Que possamos eleger, sim, aqueles

que representam os anseios da universidade.

Quero, em especial, parabenizar o atual Reitor Paulo César Gonçalves Almeida por

sua gestão. Ele foi uma revelação para nós, pois tem cumprido muito bem o seu

papel.

Sr. Presidente, registro que esta Casa atendeu, de pronto, às necessidades dos

funcionários e professores da Unimontes. O Governador autorizou o aumento, e nós

o aprovamos. Desde fevereiro, todos estão recebendo seus contracheques com

aumento. Estão sendo, pois, valorizados. Agora queremos a colaboração e a

responsabilidade social da universidade, com a ampliação do número de vagas e de

cursos em toda a sua área de influência.

Muito obrigado, Sr. Presidente. Eram essas as nossas palavras.

* - Sem revisão de orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dinis Pinheiro.

O Deputado Dinis Pinheiro* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

imprensa, queridos visitantes; observa-se, até pelas palavras externadas pelo ilustre

Deputado Ivair Nogueira, que a sucessão entra na pauta da mídia estadual e,

sobretudo, nacional, caro Deputado Domingos Sávio. Corroborando o que

observamos pela mídia, gostaria hoje de fazer referência a uma palavra simples e
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pequena, mas de grande significado para esta Casa, para o Estado, para os

Deputados tucanos e, acima de tudo, para o Brasil, País que sonhamos seja melhor,

mais justo, mais humano e igualitário, que é a palavra “prévias”.

Essa palavra tem incomodado parte minoritária do PSDB e parte pequena da

imprensa paulista. Qual é o problema, Deputado Domingos Sávio e Ademir Lucas, em

realizar prévias no PSDB ou em qualquer outro partido? Existe instrumento mais

adequado, positivo e democrático de se escolher um candidato? As democracias

avançadas e modernas têm-nos ensinado que as prévias são um mecanismo

extraordinário, de grande valor para a busca do melhor caminho. Caros Deputados e

Deputadas, prévias pressupõem participação de quem realmente constrói um partido.

Indicam a participação das bases, dos filiados, das pessoas que empunham a

bandeira da democracia com alegria e galhardia.

Venho a esta tribuna hoje como Deputado, como mineiro e como tucano, porque

entendo ser imprescindível a realização de prévias no PSDB. Na semana passada ou

retrasada, uma grande figura pública do Estado de São Paulo contestou o

instrumento das prévias.

Poderia ficar aqui horas e horas apresentando argumentos fortes, consistentes,

justos e plausíveis para defender as prévias. Todos nós sabemos, e a própria

Constituição Federal preconiza com muita clareza: cabe ao partido reestruturar-se,

cuidar do seu funcionamento, zelar pelo seu dia-a-dia e até mesmo pela escolha das

suas coligações partidárias. O estatuto do PSDB, Deputado Lafayette de Andrada,

aclara isso de forma muito acentuada para todos nós. Dentre as diretrizes

fundamentais e os princípios programáticos, destaca-se o compromisso do PSDB

com a democracia interna e com a participação efetiva dos filiados na vida partidária.

Por isso afirmo que as prévias são muito importantes.

Vamos ouvir, aprender, apresentar sugestões, apresentar ao Brasil o que há de

melhor na política brasileira. E hoje o PSDB tem duas expressões maravilhosas, dois

grandes líderes a serem apresentados ao Brasil, que se colocam pré-candidatos: um,

José Serra, Governador de São Paulo, homem capaz, administrador tarimbado; outro,

um jovem mineiro, ousado, de berço, que se destacou e se consolidou no nosso país

como o melhor administrador da atualidade: recuperou a auto-estima do nosso
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Estado, reconstruiu uma nova Minas, e hoje o Estado de Minas Gerais é o mais bem

administrado e bem avaliado da República Federativa.

É por isso que digo que o PSDB tem muito a oferecer ao Brasil, sobretudo pelo fato

de contar com a figura extraordinária de Aécio Neves, cujo grande diferencial é sua

capacidade de articulação, seu espírito conciliatório, sua administração comprovada,

seus sábios ensinamentos adquiridos no seu berço familiar, especialmente os nobres

ensinamentos do eterno Presidente Tancredo Neves. É por isso que reafirmo, em alto

e bom som, a importância de se fazerem as prévias.

Ao mesmo tempo, nessa caravana, nessa cruzada por um Brasil melhor, nessa

peregrinação por um Brasil mais justo, mais feliz e mais solidário, os brasileiros e as

brasileiras terão a oportunidade de conhecer com mais precisão e mais profundidade

o maior Governador da história de Minas, da atualidade e que certamente se encontra

plenamente preparado para conduzir os destinos do povo brasileiro. É importante que

essa minoria de São Paulo saiba que Minas sempre foi vanguarda, que Minas sempre

nos ensina, que Minas já concedeu a São Paulo o maior Presidente da sua história, o

que mais fez por São Paulo, que revolucionou e que industrializou aquele Estado, que

foi JK. Certamente Aécio Neves terá oportunidade de também fazer um governo

diferenciado à frente dos destinos do povo brasileiro.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte)* - Quero rapidamente parabenizar o

eminente Deputado Dinis Pinheiro pelas suas palavras e, concordando com suas

colocações, deixar de modo muito claro que o PSDB, como foi dito aqui, é um partido

preocupado com a democracia interna. E não seria possível que apenas a alta cúpula

se reunisse a portas fechadas e decidisse não só os destinos do PSDB, como

também os destinos da Nação. As prévias são, indiscutivelmente, o instituto mais

legítimo para que um partido possa escolher o seu candidato, sobretudo à

Presidência da República. É nas prévias que vai acontecer o embate de idéias, onde

serão formulados os programas, onde serão formatadas as idéias para o novo

governo. O PSDB quer discutir com a sociedade um programa lúcido, aquele de que

o Brasil necessita. Para terminar, Deputado Dinis Pinheiro, gostaria de fazer aqui um

registro importante. O PSDB, ao contrário de outros partidos, sem faróis e

luminescências, fará amanhã um encontro de Prefeitos em Juiz de Fora, com a
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presença do nosso Vice-Governador Anastasia, que todos sabemos ser um gênio da

administração, que conhece gestão pública mais do que ninguém neste país. Estará

lá para explicar aos Prefeitos as dificuldades que encontrarão neste início de mandato

e como possivelmente solucioná-las. Essa é a maneira de o PSDB fazer política,

ensinando, ajudando e colaborando, sempre com vistas ao desenvolvimento.

Parabéns a V. Exa. e ao PSDB como um todo, porque, indiscutivelmente, será um

sistema que purificará o Partido e que levará, com certeza, Aécio Neves à

candidatura à Presidência da República, que é do que o Brasil precisa. Muito

obrigado.

O Deputado Dinis Pinheiro* - Obrigado, Deputado Lafayette de Andrada.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte)* - V. Exa. tem uma história que fala por si

mesma, uma história de luta, de seriedade e de competência. Nos momentos

decisivos, levanta a sua voz, dando o tom adequado para a discussão que é do

interesse de todos os mineiros e de todos os brasileiros. Há pouco tempo, V. Exa.

liderou aqui, nesta Casa, uma discussão fundamental sobre uma mais justa

redistribuição dos impostos para todos os Municípios. Não tenho dúvida de que é

esse o sentimento que V. Exa. tem quando busca um governo mais justo para todos

os brasileiros. Para encontrar o ponto ideal, sem dúvida, o melhor caminho é o debate

que nasça no partido na hora de escolher o candidato, antes de levá-lo a todos os

brasileiros. Isso é necessário para que se construa também uma proposta adequada

de governo. V. Exa. traz a discussão das prévias que o PSDB se propõe fazer e

lembra que uma minoria questiona, às vezes, por já ter uma idéia preconcebida do

que deve ser o processo. Mas acrescento ao raciocínio brilhante de V. Exa. que o

estatuto do nosso PSDB, que tive a honra de ajudar a fundar em 1988, já previa as

prévias desde então. Já as exercitou em alguns momentos. Aqui mesmo, em Minas

Gerais, na década de 90, tivemos prévias entre Eduardo Azeredo e Paulino Cícero.

Houve discussão em todos os diretórios do interior de Minas, e saiu candidato, pela

maioria dos convencionais, Eduardo Azeredo, que se transformou em Governador de

Minas. Então é uma prática saudável, que precisa ser resgatada para o Brasil como

um todo. O PSDB haverá de fazê-la, tendo duas grandes figuras que até agora se

manifestaram e que, sem dúvida, têm todas as condições para governar bem o Brasil:
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os Governadores José Serra e Aécio Neves. Não temos dúvida de que o Governador

Aécio Neves está absolutamente preparado para liderar o País para essa fase pós-

Lula. Não se trata de ser Oposição ou Situação em relação ao Lula, mas, sim, de

apresentar novas perspectivas para o nosso povo. O PSDB deverá fazê-lo,

terminando, Deputado Dinis Pinheiro, unido. As prévias deverão nos unir mais ainda.

O embate de idéias virá à tona, mas, acima de tudo, virá a nossa responsabilidade de

um PSDB unido em todo o País - em São Paulo, em Minas, em todo o Brasil - para

apresentar Aécio Neves, que Minas já conhece, a todo o povo brasileiro. Parabéns

pelo pronunciamento, Deputado Dinis Pinheiro. Vamos nos manter firmes, como

tucanos que somos, na defesa das prévias.

O Deputado Dinis Pinheiro* - Obrigado, Deputado Domingos Sávio, sempre

brilhante.

É importante ressaltar que Minas não vai se calar. De forma organizada, civilizada,

altruísta, levantará a sua voz de modo que as prévias sejam efetivadas dentro do

PSDB. Minas não vai se aquietar nem se conformar, pois o conformismo é o

carcereiro da liberdade e o inimigo do desenvolvimento. Minas já deu lições

extraordinárias para o Brasil e pode contribuir de forma excepcional para o nosso

país. Noutro dia, observamos, Deputados Ademir Lucas e Domingos Sávio, alguns

setores minoritários e localizados do PSDB e do DEM repudiando - e faço aqui outro

paralelo -, questionando a presença da Dilma Rousseff no evento do Lula. Isso tudo é

balela e falácia. O PSDB tem o que há de mais caro para oferecer ao povo brasileiro:

um governo de São Paulo vitorioso e um governo mineiro extraordinário. Não há

necessidade de perder tempo com instrumentos pequenos. Vamos mostrar ao Brasil -

o PSDB pode e deve fazer isso - Aécio Neves e Minas Gerais, este Estado realizador,

inovador, que cresce acima da média nacional. Por isso defendo que a democracia

seja exercida em total plenitude. Por isso defendo e reafirmo que as prévias são

essenciais.

Respeitando o Deputado Ivair Nogueira, que nos falou anteriormente, quando o

PMDB apresenta o nome de Hélio Costa, nome extraordinário, de grandes serviços

prestados a Minas e aos mineiros, venho, nessa mesma linha, reiterar, reafirmar em

alto e bom som, que o PSDB e outros partidos também têm nomes extraordinários, a
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começar pelo Vice-Governador Anastasia, pessoa extraordinária, capaz e talentosa,

que, ao lado do Governador Aécio Neves, vem conduzindo o Estado com muito

brilhantismo. Aqui, ao nosso lado, bem nesta sala, temos também o Presidente

Deputado Alberto Pinto Coelho, figura extraordinária, que se destaca no nosso meio e

que está realizando um trabalho excepcional no cenário nacional. Da mesma forma,

ele se encontra altamente preparado para guiar os destinos de Minas Gerais. Em

síntese, Minas Gerais terá um bom embate, um bom debate, uma boa disputa, pois

dispõe de nomes preparados, honrados e capazes.

Por último, quero convocar os mineiros e as mineiras: mãos a obras, vamos levar

Aécio Neves ao Brasil, vamos mostrar aos brasileiros e às brasileiras o melhor Estado

para se viver, o mais bem administrado. Ele é um grande estadista, um grande

Governador, um homem de sensibilidade, que possui os olhos e as ações voltados

para os mais pobres. Mãos a obras, mineiros, o Brasil aguarda Aécio Neves.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.

O Deputado Carlos Pimenta* - Sr. Presidente, meu caro amigo Deputado Doutor

Viana, ilustres companheiros que aqui se encontram, imprensa, convidadas e

convidados, antes de abordar o assunto principal que me traz nesta tarde à tribuna da

Assembleia, quero congratular-me mais uma vez com a Unimontes. Trata-se de uma

universidade de Minas, localizada no extremo Norte. Mais uma vez, ela brilha no

cenário do ensino superior. Para o encontro internacional que se realizará no Uruguai,

foram selecionados 23 trabalhos acadêmicos da Universidade relacionados ao 12º

Encontro de Geógrafos. Lá estarão presentes universidades de toda a América

Latina, e a Unimontes, historicamente, sempre participou desse encontro com um,

dois, ou, no máximo, três trabalhos. Agora, apresentará 23 belíssimos trabalhos. Ela

dará um salto de qualidade muito grande e mostrará a capacidade dos seus

professores e principalmente a dos seus alunos.

Mais uma vez faço referência à Unimontes, onde tive a honra e a oportunidade de

formar-me em Medicina, em 1979. O Deputado Doutor Viana me antecedeu, também

no curso de Medicina. Essa Universidade tem formado alunos para todo o Brasil e é

um diferencial e uma referência para a região Norte de Minas.
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Congratulo-me também com o nosso Reitor, Prof. Paulo César Almeida, pelo belo

trabalho que vem fazendo à frente da Unimontes. Trata-se de um professor do mais

alto gabarito, uma pessoa preparada para o importante cargo que exerce. E, graças a

Deus, ano após ano a Unimontes colhe resultados importantes para Minas Gerais.

Trata-se de uma universidade de referência. Não raras vezes, os cursos da

Unimontes estão classificados com as notas máximas pelo MEC, e muitas vezes a

universidade brilha no cenário nacional e internacional. Portanto, é motivo de orgulho

para todos nós, para todos os mineiros e principalmente para o Norte de Minas. Por

isso ficam os nossos cumprimentos aos professores da Unimontes, principalmente

aos que se encontram ligados ao curso de Geografia, e aos alunos que vão

representar muito bem o nosso Estado, o nosso país no XII Encontro de Geógrafos

da América Latina.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, assisti há pouco o pronunciamento do companheiro

Deputado Dinis Pinheiro, quando ele defendeu internamente, no seu partido, as

prévias para a escolha do candidato a Presidente pelo PSDB. Acredito que essa

discussão transpõe as questões internas do PSDB. Trata-se de uma discussão que

hoje está sendo travada, que está na boca do povo mineiro, em qualquer

circunstância, em qualquer região - de Norte a Sul, de Leste a Oeste de Minas

Gerais. Ainda hoje, chegando de Montes Claros, eu e o Prefeito de Glaucilândia, Sr.

Marcelo Brant, conversávamos dentro de um táxi, e o taxista entrou na nossa

conversa: “Mas, infelizmente, parece que São Paulo não vai deixar o Governador

Aécio Neves ser candidato pelo PSDB”. Acredito que essa questão tem de passar por

uma discussão mais ampla, tem de transpor, inclusive, os limites do PSDB, passar

para outros partidos. Creio que todos nós, mineiros, gostaríamos muito de ver o

nosso Governador como candidato a Presidente da República. E, se o Aécio tiver

oportunidade de sair como candidato a Presidente, com certeza absoluta será uma

alternativa importante para o povo brasileiro, uma alternativa que fará frente às

reivindicações do PT. Respeito muito tal Partido, mas a pré-candidata do PT não tem

a empatia necessária com o povo brasileiro; sente-se que há uma resistência muito

grande, como também há uma resistência muito grande quanto ao Governador de

São Paulo, que também é um grande candidato. Acredito que o Aécio oferece essa
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alternativa nova; Aécio é o novo que vai chegar para trazer discussão maior para o

povo brasileiro.

Estou falando tudo isso e, por coincidência, tenho um recorte do jornal “Estado de

Minas” de hoje, na página de “Política”, que apresenta, Deputado Doutor Viana, uma

reportagem que mostra que a crise bate à porta dos pequenos Municípios, com a

fotografia do Prefeito de Glaucilândia, companheiro Marcelo Brant, que praticamente

reduziu o horário de funcionamento da Prefeitura em um Município com pouco mais

de três mil eleitores, ou seja, um Município pequeno, que sobrevive apenas do Fundo

de Participação dos Municípios. Ele alega que a redução do horário foi feita para se

reduzirem custos, como telefone e cafezinho. Enfim, trata-se de uma medida drástica

de economia para o Município. Essa reportagem retrata, na verdade, a situação da

maioria dos Municípios de Minas e do Brasil. Todos os pequenos Municípios do

Brasil, que são mais da metade, quase dois terços, do total de Municípios, estão

praticamente sem condições de sobreviver. Aí é que entra a discussão sobre o

próximo Presidente da República, na tentativa de mostrar que não é mais possível

essa centralização de poder. É possível construir um Brasil democrático, um Brasil

socialmente justo, um Brasil em que se pratica a eqüidade, um Brasil forte para

enfrentar crises - aliás, o Brasil está enfrentando essa crise com muita bravura.

É possível construirmos este país com pessoas que compreendam, entendam seu

funcionamento. Quem toca o Brasil são os Municípios. Certa vez alguém disse: “As

pessoas não moram em um país ou em um Estado, mas em um Município”. Ou seja,

é em um pequeno ou em um grande Município que moramos. É lá onde convivemos,

trabalhamos, temos uma vida social, vivemos momentos de lazer e criamos nossas

famílias; é lá onde os nossos filhos estudam. No entanto, os pequenos Municípios

estão à beira da falência. Já não é possível continuar dessa forma.

No tocante à área da saúde, praticamente todos os Municípios estão com

problemas seriíssimos. Os Deputados Doutor Viana e Hely Tarqüínio, que são

médicos, sabem que nenhum hospital de pequeno porte consegue sobreviver hoje

com os recursos pagos de acordo com a tabela do SUS. Nenhum pequeno Município

consegue dispor de um programa de transporte escolar que ofereça condições

mínimas de segurança e conforto aos alunos. Os ônibus estão sucateados, as
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escolas municipais caindo aos pedaços e as estradas intransitáveis. Portanto, como

já disse, os pequenos Municípios estão à beira da falência, mas, infelizmente, não

vem à tona nenhuma discussão acerca das questões municipais. Fala-se muito nas

eleições presidenciais e governamentais do próximo ano, mas elas têm de passar,

obrigatoriamente, por um debate.

Não acredito muito no êxito das prévias para a escolha entre os Governadores

Aécio e Serra, porque o PSDB, que não é o meu partido, está centralizado em São

Paulo. Talvez esteja até dando um palpite fora de hora. O povo brasileiro sabe que o

Governador Aécio Neves tem um grande potencial; se for candidato, vencerá as

eleições; todavia, infelizmente vemos outros interesses suplantarem o interesse maior

do povo brasileiro.

Proponho, então, essas discussões. Quanto às eleições do próximo ano, ressalto a

importância de Aécio ser candidato não só do povo mineiro, mas também do povo

brasileiro. O trabalho que ele tem feito em Minas deve ser estendido ao País; a

atenção dada aos Municípios mineiros tem de ser expandida pelo Presidente aos

Municípios brasileiros; porém, ao que nos parece, está ocorrendo, propositadamente,

o enfraquecimento dos pequenos, médios e grandes Municípios do País. Espero,

sinceramente, que essa discussão prospere e chegue à população brasileira, a fim de

que escolha seu candidato.

Na próxima sexta-feira, o PDT, meu partido, realizará as convenções nacionais em

Brasília. Fui indicado para compor a executiva nacional do partido e, nessa reunião,

com certeza vou propor uma ampla discussão a respeito da situação dos Municípios

brasileiros. Na oportunidade, falarei também do trabalho que nosso Governador Aécio

Neves faz em Minas Gerais, para que ele possa ter o apoio incondicional do PDT.

Fica feito oficialmente o convite deste Deputado e, com certeza, também do PDT

mineiro, para que, se o Governador Aécio Neves quiser realmente ser candidato à

Presidência da República e não encontrar o respaldo necessário em seu partido, ele

ingresse nas hostes do PDT, que é um partido ético, de nomes importantes como

Darcy Ribeiro, Brizola e vários outros ilustres brasileiros.

Será uma honra para nós acolhê-lo em nosso partido, a fim de que apresente seu

programa de governo e se coloque como o candidato de todos os brasileiros.
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Levaremos essa proposta, oficial e verdadeiramente, na sexta-feira, à convenção

nacional do PDT.

Termino, Sr. Presidente, dizendo que este momento é propício a uma reflexão mais

profunda acerca do País e da situação mundial. Ouvi, pela televisão, há pouco,

declaração de um grande cientista francês afirmando que a quantia de

US$512.000.000.000,00 bastava para acabar com a fome do mundo; todavia, até o

momento, em virtude da crise, em todo o mundo já foram gastos ou jogados fora

quase US$15.000.000.000.000,00 em socorro às instituições financeiras, sem

nenhuma discussão. Os recursos do povo brasileiro e da população mundial estão

sendo jogados nessa fogueira econômica. Infelizmente, as discussões mais

importantes ficam em segundo plano, ou melhor, não são levadas ao povo mineiro.

Espero que o próximo Presidente da República tenha, pelo menos, condições de

expor suas idéias; que não apareçam candidatos pré-fabricados do PT; e que São

Paulo não venha impor-nos uma candidatura acima da necessidade do povo

brasileiro. Principalmente, desejo que nosso Governador faça pelo Brasil o que está

fazendo por Minas Gerais. Se não o fizer pelo PSDB, que veja no PDT a grande

chance de vir a ser Presidente dos Municípios pequenos e do povo brasileiro. Muito

obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Mosconi.

O Deputado Carlos Mosconi* - Sr. Presidente, senhoras e senhores parlamentares,

telespectadores da TV Assembleia, gostaria de fazer um breve relato sobre algumas

viagens que fiz durante o carnaval, em visita a algumas cidades do Sul de Minas,

para manter e renovar contato com suas lideranças.

Fiz reuniões produtivas em Alfenas e em Machado, em companhia do Deputado

Federal Geraldo Tadeu, que posteriormente sofreu um acidente. Graças a Deus, ele

está-se recuperando muito bem, sem maiores problemas. Em Machado, a reunião foi

na Prefeitura, quando contamos com a participação do Prefeito Roberto e do Vice-

Prefeito José Miguel, assim como de todo o secretariado da administração.

Chama nossa atenção, Sr. Presidente, um assunto que gostaria de trazer a esta

tribuna. Lamentavelmente, refiro-me às condições das nossas rodovias federais do
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Sul de Minas. É uma lástima, é inacreditável o que temos naquela região em termos

de rodovias federais. Tais estradas encontram-se absolutamente intransitáveis.

Não estou aqui contando nenhuma novidade, uma vez que já vim a esta tribuna

diversas vezes para fazer essa mesma reclamação. Não é possível que essas

estradas continuem como estão, vítimas do descaso. Parece que o Brasil não possui

governo federal. Não sei para que existe o DNIT, que tem uma agência também em

Pouso Alegre. Percebemos que o Dr. Rogério, chefe desse órgão, é muito solícito e

quer fazer bem seu trabalho; todavia, ele não tem nenhuma condição para tanto. O

Dr. Rogério não possui recursos sequer para tapar um buraco das estradas, que são

um convite ao acidente, às tragédias, à morte. Repito: nada é feito por essas

estradas.

Estou-me referindo especificamente à BR-146, que liga Muzambinho a Poços de

Caldas, assim como a Andradas, e à BR-267, que liga Machado a Poços de Caldas.

Também incluo nesse rol a BR-459, restaurada há cerca de um ano e meio, cujo

trecho de acesso à Serra de Ipuiúna, imaginem os senhores, já está totalmente

impraticável.

Realmente, o que quero dizer é que, no dia 12 de dezembro, estávamos no hangar

do governo no aeroporto de Belo Horizonte, com o Governador Aécio Neves e o Vice-

Governador Antonio Augusto Anastasia, que ali estavam para receber o Presidente

Lula, quando eles nos pediram, a alguns de nós parlamentares que estávamos ali por

alguma outra razão, que os acompanhassem na recepção do Presidente Lula. Então

fomos até o Presidente, que se mostrou muito simpático, alegre e satisfeito por estar

em Minas Gerais. Tivemos uma conversa bastante amigável.

Nessa oportunidade, eu e o Deputado Geraldo Thadeu entregamos a ele um

bilhete, feito naquele momento, falando justamente sobre essas estradas,

especificamente da 146 e da 267. O Presidente foi muito solícito e disse que tomaria

providências, que pediria ao Ministro dos Transportes a implantação de medidas

urgentes em relação a essas estradas. Isso foi em dezembro, porém já estamos em

março e, até o presente momento, lamentavelmente nada aconteceu.

Fui informado pelo Dr. Rogério, chefe da agência do DNIT em Pouso Alegre, que

alguns serviços de manutenção começarão possivelmente neste mês de março,
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nessas rodovias, no trecho de Muzambinho a Bandeira do Sul, de Bandeira do Sul a

Poços de Caldas e a Andradas, e no trecho de Machado até Poços de Caldas. O

termo usado para essa recuperação ganhou um novo nome, o chamado Crema.

Então essa recuperação das estradas é agora chamada de Crema. O Crema da

primeira etapa terá início a partir de março.

Digo isso porque quero dar uma satisfação para a população da região, que deve

estar me vendo e ouvindo e achando que não estamos fazendo nada em relação a

isso. Trata-se de um problema seriíssimo para a nossa região, por se tratar de

estradas - as mais importantes da região - que ligam o Sul de Minas a Belo Horizonte,

o Sudeste ao Centro-Sul de Minas, e o Centro-Sul de Minas às cidades de Pouso

Alegre e Itajubá, ao Sudoeste, portanto. Dessa forma, o Estado fica paralisado e sem

alternativas, porque, se as pessoas não transitarem por essas estradas, elas terão de

passar pela outra, que é ainda pior. Na verdade, só não estão nessas condições as

estradas estaduais, que foram recuperadas e restauradas com serviço de

manutenção permanente. Portanto elas jamais chegarão a essa situação.

O Sul de Minas está levando um enorme prejuízo em relação às outras regiões do

Estado, porque, além do problema das estradas, uma riqueza importante que temos,

que é o café, também está sofrendo. Aliás, o Estado de Minas Gerais é o grande

produtor de café do Brasil, sendo o Sul de Minas, tradicionalmente, a maior região

produtora de café do Estado, mas que hoje também se encontra numa situação

lastimável. Os cafeicultores, os produtores de café pequenos, médios e grandes,

todos estão numa situação extremamente delicada. Reuniões e mais reuniões foram

feitas em Brasília, mas, lamentavelmente, não se chegou a um bom termo.

Meu caro Deputado Fahim Sawan, essa é a situação vivida pelo Sul de Minas: as

estradas estão impraticáveis e a nossa importantíssima fonte de riqueza, que é o

café, está em condição precária, sem a sensibilidade e a compreensão do governo.

Fato é que ninguém está pedindo esmola, mas sim uma política adequada para uma

riqueza do Brasil, que é o café, a qual, infelizmente, não foi encontrada até agora.

O Deputado Fahim Sawan (em aparte)* - Agradeço ao Deputado Carlos Mosconi.

Não poderia deixar de manifestar-me e de prestar solidariedade a esse grande

Deputado, defensor da sua região e de todo o Estado de Minas, grande conhecedor
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da área da saúde, que se preocupa também com as estradas, mesmo porque

sabemos que um dos grandes motivos de haver tantos pronto-socorros é exatamente

em decorrência dos muitos acidentes ocorridos nas nossas estradas.

Infelizmente, Deputado Carlos Mosconi, só terei de discordar de V. Exa. num ponto:

não são só as estradas do Sul de Minas, mas também as estradas federais de todo

Estado. O Estado de Minas Gerais é o que tem a mais extensa malha viária federal e

é o que mais tem problemas. A 262 também está impraticável, Deputado, assim como

várias outras que poderíamos citar, mas não o faremos devido ao adiantado da hora

do seu discurso. Não me vou alongar para que V. Exa. finalize o seu discurso, a

defesa que faz em prol do povo do Sul de Minas.

Estamos solidários a V. Exa. Realmente é preciso que uma providência urgente em

relação às estradas federais seja tomada.

Ainda não temos o balanço total do carnaval, mas, com certeza, muito mais gente

deve ter morrido nas estradas e muito mais acidentes pudemos ver por causa das

chuvas e da situação precária da malha viária federal.

O Deputado Carlos Mosconi* - V. Exa. tem razão, outras estradas estão nessa

situação. Para encerrar, agradeço o aparte de V. Exa. e sua solidariedade. Podemos

fazer com que a Assembleia mineira se movimente em Brasília, para que essas

coisas melhorem e tomem novo rumo. E quero dizer ao povo de Poços de Caldas,

Andradas, Muzambinho, Machado, Bandeira do Sul, Botelhos e Campestre que se

até meados de março não acontecer o que nos disse o Dr. Rogério, do DNIT, voltarei

a esta tribuna e tomaremos uma providência coletiva para que essa situação siga um

rumo diferente em Minas Gerais. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - A Presidência informa aos colegas que

neste final de semana aniversariaram os Deputados Padre João e Carlin Moura.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidência passa à 2ª

Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações
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da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos.

Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência, tendo em vista a promulgação da Emenda à Constituição nº 78,

determina o arquivamento da Proposta de Emenda à Constituição nº 34/2007, por

perda de objeto, nos termos do inciso IV do art. 180, c/c o inciso I do art. 284, do

Regimento Interno.

Mesa da Assembleia, 3 de março de 2009.

Doutor Viana, 1º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que, em virtude do recebimento, na reunião

ordinária de 26 de fevereiro do corrente ano, da Mensagem nº 342/2009, do

Governador do Estado, solicitando, nos termos do art. 69 da Constituição Estadual,

urgência para apreciação do Projeto de Lei nº 2.948/2008, de sua autoria, que dispõe

sobre as medidas a serem adotadas pelo Estado para realização dos Jogos

Olímpicos de 2016, o referido projeto passa a tramitar em regime de urgência a partir

da mencionada data, conforme o disposto no art. 208 do Regimento Interno.

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 3.397 a 3.399/2009,

da Comissão de Segurança Pública, e 3.400/2009, da Comissão de Direitos

Humanos. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Despacho de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Lafayette de Andrada, solicitando a

retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 2.958/2008. A Presidência defere o

requerimento de conformidade com o inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno.

Arquive-se o projeto.

Encerramento

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

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

Deputados para as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 4, às
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9 e às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a ordinária

também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia

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

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 12/2/2009

Às 15h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Rêmolo Aloise,

Adalclever Lopes, Djalma Diniz, Gustavo Valadares e Irani Barbosa, membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente “ad hoc”, Deputado

Rêmolo Aloise, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento

do Deputado Gustavo Valadares, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual

é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A

Presidência informa que a reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-

Presidente e fixar o dia e horário das reuniões ordinárias da Comissão. O Presidente

determina a distribuição das cédulas de votação e convida o Deputado Adalclever

Lopes para atuar como escrutinador. Feita a apuração dos votos, são eleitos, por

unanimidade, os Deputados Gustavo Valadares e Djalma Diniz para os cargos de

Presidente e Vice-Presidente, respectivamente. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de março de 2009.

Gustavo Valadares, Presidente - Rêmolo Aloise - Djalma Diniz.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA E

AGROINDUSTRIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 17/2/2009

Às 15h44min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Vanderlei

Jangrossi, Carlos Gomes, Domingos Sávio e Inácio Franco, membros da supracitada

Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Tiago Ulisses e Lafayette de

Andrada. Havendo número regimental, o Presidente “ad hoc”, Deputado Carlos
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Gomes, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do

Deputado Vanderlei Jangrossi, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A

Presidência informa que a reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-

Presidente. A seguir, determina sejam distribuídas as cédulas de votação aos

membros presentes e convida o Deputado Domingos Sávio para atuar como

escrutinador. Apurada a votação, foram eleitos para Presidente o Deputado Vanderlei

Jangrossi e para Vice-Presidente o Deputado Antônio Carlos Arantes. O Deputado

Carlos Gomes empossa o Presidente eleito, Deputado Vanderlei Jangrossi e passa-

lhe a direção dos trabalhos. Este agradece a confiança nele depositada e, em

consenso com os demais membros presentes, informa que as reuniões ordinárias da

Comissão serão realizadas às terças-feiras, às 15h15min. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de março de 2009.

Vanderlei Jangrossi, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Chico Uejo - Domingos

Sávio - Carlos Gomes.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 18.876

Comissão Especial

Relatório

O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe é conferida no art. 90, VIII,

combinado com o art. 70, II, da Constituição do Estado, opôs veto parcial à

proposição de lei em epígrafe, que altera a Lei nº 14.699, de 6/8/2003, que dispõe

sobre formas de extinção e garantias do crédito tributário, altera a Lei nº 6.763, de

26/12/75, a Lei nº 13.470, de 17/1/2000, a Lei n° 1 4.062, de 20/11/2001, e dá outras

providências.

As razões do veto foram encaminhadas por meio da Mensagem nº 324/2009,

publicada no “Diário do Legislativo” de 5/2/2009.
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Constituída esta Comissão Especial, nos termos do art. 222, c/c o art. 111, inciso I,

alínea “b”, do Regimento Interno, compete-nos examinar o veto e sobre ele emitir

parecer.

Fundamentação

A proposição tem como objetivo alterar dispositivos da Lei nº 14.699, de 2003,

relativos ao Cadastro Informativo de Inadimplência em relação à Administração

Pública do Estado de Minas Gerais – Cadin-MG, que contém relação das pessoas

físicas e jurídicas responsáveis por obrigações pecuniárias vencidas e não pagas,

inscritas em dívida ativa, com a situação cadastral na condição de bloqueada,

suspensa ou cancelada, ou, ainda, impedidas de contratar com a administração

pública estadual, em decorrência da aplicação de sanção prevista na legislação de

licitações e contratos.

O dispositivo vetado, que propõe nova redação para o § 2º do art. 24 da referida lei,

estabelece o prazo de 120 dias contados da comunicação ao devedor da existência

do débito, para que este possa ser regularizado antes de sua inscrição no Cadastro.

Segundo as razões do veto, o dispositivo vetado contraria duplamente o interesse

público. Em primeiro lugar, porque o prazo é considerado excessivo, não garante a

regularização do débito e incentiva a inadimplência. Em segundo lugar, porque a

redação proposta elimina previsão contida no dispositivo que se pretendia alterar, o

qual determinava prévia comunicação ao cidadão da motivação do ato de inclusão de

seu débito no Cadin-MG.

Consideramos suficiente o prazo de 60 dias previsto na lei em vigor, estabelecido

pelo art. 5º do Decreto nº 44.694, de 28/12/2007, que instituiu o Cadin-MG. Também

concordamos com as demais razões apresentadas. Por esse motivo, somos

favoráveis ao veto do Governador.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela manutenção do veto à redação dada, pelo art.

1º da Proposição de Lei nº 18.876, ao § 2º do art. 24 da Lei nº 14.699, de 6/8/2003.

Sala das Comissões, 4 de março de 2009.

Sebastião Helvécio, Presidente - Fábio Avelar, relator - Domingos Sávio.

PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 18.877
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Comissão Especial

Relatório

O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe é conferida no art. 90, VIII,

combinado com o art. 70, II, da Constituição do Estado, opôs veto parcial à

proposição de lei em epígrafe, que altera a Lei n° 6.763, de 26/12/75, que consolida a

legislação tributária do Estado, e a Lei n° 14.937,  de 23/12/2003, que dispõe sobre o

Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA.

As razões do veto foram encaminhadas por meio da Mensagem nº 322/2009,

publicada no “Diário do Legislativo” de 5/2/2009.

Constituída esta Comissão Especial, nos termos do art. 222, combinado com o art.

111, inciso I, alínea “b”, do Regimento Interno, compete-nos examinar o veto e sobre

ele emitir parecer.

Fundamentação

O art. 1º da proposição em estudo altera, entre outros, o art. 20-I da Lei nº 6.763, de

1975, que dispõe sobre benefício fiscal concedido ao produtor rural de leite. A

alteração realizada pela proposição refere-se tanto ao valor quanto à unidade de

referência para o benefício, que era a receita bruta anual em Ufemg, passando,

agora, a ser a quantidade de litros de leite a que o produtor der saída. Antes da

modificação, o produtor rural de leite e derivados cuja receita bruta anual fosse igual

ou superior a 195.920 Ufemgs (cento e noventa e cinco mil novecentas e vinte

Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais) poderia optar pela apuração do imposto

pelo sistema normal, ficando reduzido o valor do imposto a recolher, por período de

apuração ou por operação, aos percentuais de 5%, 10% ou 20%, dependendo da

faixa de receita bruta anual. Com a alteração, o produtor rural que promover saídas

de leite de sua produção em estado natural, em quantidade igual ou inferior a 657.000

litros de leite por ano, poderá optar pela apuração do ICMS pelo sistema normal, com

a redução nos mesmos percentuais. Segundo estimativa apresentada durante a

tramitação do projeto nesta Casa, a mudança constitui uma ampliação do limite

atualmente existente de até 60,25%.

Segundo as razões do veto, o dispositivo vetado, § 3º do referido artigo, adota o

critério da norma revogada, ou seja, toma como parâmetro a quantidade anual de
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leite saída no exercício anterior. Daí a necessidade do veto parcial, para excluir o

mencionado § 3º, que inviabiliza a mudança de paradigma para aprimoramento da

política pública estadual de incentivo à produção e industrialização leiteira,

contrariando o interesse público.

Embora concordando com os argumentos apresentados, cumpre-nos alertar para o

fato de que o veto à nova redação do dispositivo em questão deixará em vigor o texto

anterior, que também não se coaduna com a forma atual do benefício. De acordo com

o referido texto, “para a apuração da receita bruta anual, serão considerados todos os

estabelecimentos do produtor no Estado, e, para a fixação dos percentuais de

redução previstos neste artigo, será considerada a receita bruta anual do exercício

imediatamente anterior”. Desse modo, percebemos a necessidade de uma revogação

expressa do dispositivo, a fim de assegurar a coerência de todo o art. 20-I, embora

entendamos não haver óbice à sua aplicação. Mesmo assim, como forma de

demonstração da nossa concordância com a intenção do Poder Executivo, somos

pela manutenção do veto.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela manutenção do veto à redação dada, pelo art.

1º da Proposição de Lei nº 18.877, ao § 3º do art. 20-I da Lei n° 6.763, de 26 de

dezembro de 1975.

Sala das Comissões, 4 de março de 2009.

Sebastião Helvécio, Presidente - Wander Borges, relator - Domingos Sávio - Fábio

Avelar.

PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 18.939

Comissão Especial

Relatório

O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe é conferida pelo art. 90, VIII,

combinado com o art. 70, II, da Constituição do Estado, opôs veto total à proposição

de lei em epígrafe, que declara patrimônio cultural do Estado a rota de peregrinação

Caminho da Luz.

As razões do veto foram encaminhadas por meio da Mensagem nº 325/2009,

publicada no “Diário do Legislativo” de 5/2/2009.
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Constituída a Comissão Especial, nos termos do art. 222, combinado com o art.

111, I, “b”, do Regimento Interno, compete-nos examinar o veto e sobre ele emitir

parecer.

Fundamentação

Nas razões do veto, o Governador do Estado menciona a competência exclusiva do

Conselho Estadual de Patrimônio Cultural para deliberar sobre os bens a serem

tombados ou registrados, nos termos da Lei Delegada nº 170, de 25/1/2007, bem

como a inconveniência de se criar precedente legal pouco recomendável, com a

sanção da proposição.

Apesar de a proposição em comento dispor sobre a salvaguarda de bem cultural

imaterial ou intangível, por meio de registro, faz-se necessária uma sucinta análise do

instituto jurídico do tombamento, que trata de bem cultural material ou tangível, para a

compreensão mais abrangente do tópico em questão.

Há duas correntes na jurisprudência acerca do tombamento: a primeira o considera

um simples ato administrativo; a segunda defende a edição de lei para que seja

efetuado.

Em nosso ordenamento jurídico, o tombamento foi instituído pelo Decreto-Lei nº 25,

de 30/11/37, que, segundo o jurista José Eduardo Ramos Rodrigues, na obra “Meio

Ambiente Cultural”, é “um ato administrativo pelo qual o Poder Público declara o valor

cultural de coisas móveis ou imóveis, inscrevendo-as no respectivo Livro do Tombo,

sujeitando-as a um regime especial que impõe limitações ao exercício de

propriedade, com a finalidade de preservá-las”. Posição similar tem Maria Coeli

Simões Pires, na obra “Da proteção ao patrimônio cultural”, ao entender o

tombamento como um ato final resultante de procedimento administrativo mediante o

qual o poder público, intervindo na propriedade privada ou pública, integra-se na

gestão do bem móvel ou imóvel, sujeitando-o a regime jurídico especial de tutela

pública. Para ambos os juristas, que seguem o pensamento dos doutos juristas Hely

Lopes Meirelles e José Cretella Júnior, o tombamento é um procedimento

administrativo que se conclui com a homologação.

Por outro lado, juristas renomados, como Paulo Affonso Leme Machado, Antônio

Queiroz Telles e Marcos Paulo de Souza Miranda, defendem a viabilidade do
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tombamento compulsório por lei, em razão de não haver vedação constitucional para

sua consecução, e desde que o ato estatal protetivo esteja de acordo com a lei ou

com as normas já estabelecidas, genericamente, para a proteção dos bens culturais.

Convicto dessa idéia, Antônio Queiroz Telles, na obra “Tombamento e seu regime

jurídico”, argumenta que, em que pese à existência do Decreto-Lei nº 25, de 1937, a

materialização do tombamento se processa, na realidade, mediante ato administrativo

de natureza discricionária (homologatória), motivo pelo qual se deve questionar, em

termos jurídicos, a justeza da medida, pois somente lei pode criar direitos e

obrigações. Dada a importância conferida na Constituição brasileira ao direito de

propriedade, a limitação desse direito pelo tombamento compulsório deveria emanar

de ato legislativo específico, e não de simples ato administrativo.

No que concerne à necessidade legal de um parecer técnico de órgão competente

para a classificação conservativa pretendida, Paulo Leme Machado considera mais

importante a intervenção de um corpo técnico na gestão do bem tombado do que na

instituição do tombamento. Para ele, não é preciso ser um perito do poder público

para saber que um bem deva ser conservado. Dessa forma, o Poder Legislativo, com

assessoria técnica, tem condições de avaliar se é pertinente salvaguardar

determinado bem cultural.

Diante desses argumentos, podemos inferir que é juridicamente admissível que o

processo de tombamento se origine tanto de ato administrativo quanto de ato

legislativo.

Já o registro, forma de proteção do patrimônio cultural constante na proposição de

lei vetada pelo Governador do Estado, é normatizado pelo disposto no § 1º do art.

216 da Constituição Federal e no Decreto nº 42.505, de 15/4/2002. Esse instrumento

legal visa à proteção do patrimônio cultural imaterial que são as práticas, as

representações, as expressões, os conhecimentos, as técnicas e também os

instrumentos, os objetos, os artefatos e os lugares a eles associados; as

comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos que se reconhecem como

parte desse patrimônio. O patrimônio imaterial é transmitido de geração em geração e

constantemente recriado pelas comunidades e grupos em razão de seu ambiente, de

sua interação com a natureza e de sua história, o que gera um sentimento de
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identidade e continuidade e contribuem para promover o respeito à diversidade

cultural e à criatividade humana. O bem que integra o patrimônio imaterial é

incorpóreo, frágil e modificável.

O registro de um bem imaterial se dá quando da sua inscrição em um dos quatro

livros: o “Livro dos Saberes”, onde serão inscritos os conhecimentos e modos de

fazer enraizados no cotidiano das comunidades; o “Livro das Celebrações”, onde

serão inscritos rituais e festas que marcam a vivência coletiva do trabalho, da

religiosidade, do entretenimento e de outras práticas sociais; o “Livro das Formas de

Expressão”, onde serão inscritas as manifestações literárias, musicais, plásticas,

cênicas e lúdicas; e o “Livro dos Lugares”, onde serão inscritos mercados, feiras,

santuários, praças e demais espaços onde se concentram e se reproduzem práticas

culturais coletivas.

Segundo o jurista Marcos Paulo de Souza Miranda, na obra “Tutela do Patrimônio

Cultural Brasileiro”, “a proteção que o registro é capaz de oferecer se materializa no

reconhecimento da existência e do valor de determinada manifestação cultural.

Registrar documentalmente a existência da manifestação é ato protetivo na medida

em que constitui prova capaz de dar suporte a ações que visem a impedir posterior

utilização indevida dos conhecimentos e práticas envolvidos na manifestação

cultural”.

A Proposição de Lei nº 18.939, cujo veto está sendo apreciado neste parecer, visa

ao registro da rota de peregrinação conhecida como Caminho da Luz.

Sob o parâmetro do Decreto nº 42.505, de 2002, tem-se entendido que o registro é

eminentemente um ato administrativo que se inicia a partir de manifestação de órgãos

e entidades públicas da área cultural ou de qualquer cidadão, sociedade ou

associação civil. No entanto, embora a jurisprudência e a doutrina ainda sejam

incipientes, é plenamente exeqüível a inscrição por via legal de um bem cultural no

Livro de Registro. Podemos fazer uma analogia entre o registro e o tombamento,

quando ambos derivam de uma lei. Como já foi observado, o tombamento é um

processo complexo, com efeitos jurídicos diversos que atingem não apenas o bem

tombado, mas também os seus proprietários. No tombamento, o inalienável direito à

propriedade é restringido. No caso do registro, pretende-se, apenas, dar uma
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certificação a algo que é considerado uma referência cultural por uma comunidade.

Cabe-nos, então, algumas indagações: juridicamente, a manifestação de órgãos e

entidades públicas da área cultural e de qualquer cidadão, sociedade ou associação

civil que dá início a um processo administrativo no Instituto Estadual do Patrimônio

Histórico e Artístico de Minas Gerais – Iepha-MG – reveste-se de maior legalidade

que um ato legislativo? Não é a edição de uma lei um ato protetivo imediato,

diferentemente dos processos instaurados no Iepha-MG? Não é a manifestação dos

membros do Poder Legislativo uma manifestação do povo mineiro, conforme dispõe o

“caput” do art. 56 da Constituição Estadual? A proposição de lei em comento não está

resguardando, conforme determina seu art. 2º, a participação dos órgãos

competentes, ao solicitar ao Poder Executivo que sejam tomadas as medidas

cabíveis para o registro do bem cultural? Não se solicita, de forma indireta, a

participação do Iepha-MG nas definições técnicas do bem cultural que se irá

registrar?

Finalmente, parece-nos impreciso o argumento do Governador do Estado, para

justificar o veto, de que se estaria criando “precedente pouco recomendável” com a

sanção da lei. Primeiro, já foi criado um precedente quando, em 11/1/2007, o

Governador do Estado em exercício sancionou a Proposição de Lei nº 17.594, que

veio a se tornar a Lei nº 16.688, de 2007, que declara patrimônio cultural de Minas

Gerais o processo tradicional de fabricação, em alambique, da cachaça de Minas. E

segundo, em face dos motivos apresentados nesta fundamentação, não nos parece

que seja pouco recomendável a proteção de um bem cultural por meio de uma norma

legal.

Essas são as razões que nos permitem assegurar que o registro, por lei, da rota de

peregrinação denominada Caminho da Luz é juridicamente adequado e, em nenhuma

hipótese, contraria o interesse público.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Veto Total à Proposição de Lei nº

18.939.

Sala das Comissões, 4 de março de 2009.

Maria Lúcia Mendonça, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Durval Ângelo - Gláucia
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Brandão - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 18.941

Comissão Especial

Relatório

O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe é conferida no art. 90, VIII,

combinado com o art. 70, II, da Constituição do Estado, opôs veto total à proposição

de lei em epígrafe, que declara patrimônio cultural do Estado a rota de peregrinação

Caminho da Fé.

As razões do veto foram encaminhadas por meio da Mensagem nº 326/2009,

publicada no “Diário do Legislativo” de 5/2/2009.

Constituída esta Comissão Especial, nos termos do art. 222, combinado com o art.

111, I, “b”, do Regimento Interno, compete-nos examinar o veto e sobre ele emitir

parecer.

Fundamentação

Nas razões do veto, o Governador do Estado menciona a competência exclusiva do

Conselho Estadual de Patrimônio Cultural para deliberar sobre os bens a serem

tombados ou registrados, nos termos da Lei Delegada nº 170, de 25/1/2007, bem

como a inconveniência de se criar precedente legal pouco recomendável, com a

sanção da proposição.

Apesar de a proposição em comento dispor sobre a salvaguarda de bem cultural

imaterial ou intangível, por meio de registro, faz-se necessária uma sucinta análise do

instituto jurídico do tombamento, que trata de bem cultural material ou tangível, para a

compreensão mais abrangente do tópico em questão.

Há duas correntes na jurisprudência acerca do tombamento: a primeira o considera

um simples ato administrativo; a segunda defende a edição de lei para que seja

efetuado.

Em nosso ordenamento jurídico, o tombamento foi instituído pelo Decreto-Lei nº 25,

de 30/11/37, que, segundo o jurista José Eduardo Ramos Rodrigues, na obra “Meio

Ambiente Cultural”, é “um ato administrativo pelo qual o Poder Público declara o valor

cultural de coisas móveis ou imóveis, inscrevendo-as no respectivo Livro do Tombo,

sujeitando-as a um regime especial que impõe limitações ao exercício de
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propriedade, com a finalidade de preservá-las”. Posição similar tem Maria Coeli

Simões Pires, na obra “Da Proteção ao Patrimônio Cultural”, ao entender o

tombamento como um ato final resultante de procedimento administrativo mediante o

qual o poder público, intervindo na propriedade privada ou pública, integra-se na

gestão do bem móvel ou imóvel, sujeitando-o a regime jurídico especial de tutela

pública. Para ambos os juristas, que seguem o pensamento dos doutos juristas Hely

Lopes Meirelles e José Cretella Júnior, o tombamento é um procedimento

administrativo que se conclui com a homologação.

Por outro lado, juristas renomados, como Paulo Affonso Leme Machado, Antônio

Queiroz Telles e Marcos Paulo de Souza Miranda, defendem a viabilidade do

tombamento compulsório por lei, em razão de não haver vedação constitucional para

sua consecução e desde que o ato estatal protetor esteja de acordo com a lei ou com

as normas já estabelecidas, genericamente, para a proteção dos bens culturais.

Convicto dessa idéia, Antônio Queiroz Telles, na obra “Tombamento e Seu Regime

Jurídico”, argumenta que, em que pese a existência do Decreto-Lei nº 25, de 1937, a

materialização do tombamento se processa, na realidade, mediante ato administrativo

de natureza discricionária (homologatória), motivo pelo qual se deve questionar, em

termos jurídicos, a justeza da medida, pois somente lei pode criar direitos e

obrigações. Dada a importância conferida na Constituição brasileira ao direito de

propriedade, a limitação desse direito pelo tombamento compulsório deveria emanar

de ato legislativo específico, e não, de simples ato administrativo.

No que concerne à necessidade legal de um parecer técnico de órgão competente

para a classificação conservativa pretendida, Paulo Leme Machado considera mais

importante a intervenção de um corpo técnico na gestão do bem tombado do que na

instituição do tombamento. Para ele, não é preciso ser um perito do poder público

para saber que um bem deve ser conservado. Dessa forma, o Poder Legislativo, com

assessoria técnica, tem condições de avaliar se é pertinente salvaguardar

determinado bem cultural.

Diante desses argumentos, podemos inferir que é juridicamente admissível que o

processo de tombamento se origine tanto de ato administrativo como de ato

legislativo.
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Já o registro, forma de proteção do patrimônio cultural constante na proposição de

lei vetada pelo Governador do Estado, é normatizado pelo disposto no § 1º do art.

216 da Constituição Federal e no Decreto nº 42.505, de 15/4/2002. Esse instrumento

legal visa à proteção do patrimônio cultural imaterial, no qual se incluem as práticas,

as representações, as expressões, os conhecimentos, as técnicas e também os

instrumentos, os objetos, os artefatos e os lugares a eles associados; as

comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos que se reconhecem como

parte desse patrimônio. O patrimônio imaterial é transmitido de geração em geração e

constantemente recriado pelas comunidades e grupos em razão de seu ambiente, de

sua interação com a natureza e de sua história, o que gera um sentimento de

identidade e continuidade e contribui para promover o respeito à diversidade cultural

e à criatividade humana. O bem que integra o patrimônio imaterial é incorpóreo, frágil

e modificável.

O registro de um bem imaterial se dá quando de sua inscrição em um dos seguintes

livros: o “Livro dos Saberes”, onde se inscrevem os conhecimentos e modos de fazer

enraizados no cotidiano das comunidades; o “Livro das Celebrações”, onde se

inscrevem rituais e festas que marcam a vivência coletiva do trabalho, da

religiosidade, do entretenimento e de outras práticas sociais; o “Livro das Formas de

Expressão”, onde se inscrevem as manifestações literárias, musicais, plásticas,

cênicas e lúdicas, e o “Livro dos Lugares”, onde se inscrevem mercados, feiras,

santuários, praças e demais espaços onde se concentram e se reproduzem práticas

culturais coletivas.

Segundo o jurista Marcos Paulo de Souza Miranda, na obra “Tutela do Patrimônio

Cultural Brasileiro”, “a proteção que o registro é capaz de oferecer se materializa no

reconhecimento da existência e valor de determinada manifestação cultural. Registrar

documentalmente a existência da manifestação é ato protetivo na medida em que

constitui prova capaz de dar suporte a ações que visem impedir posterior utilização

indevida dos conhecimentos e práticas envolvidos na manifestação cultural”.

A Proposição de Lei nº 18.941, cujo veto está sendo apreciado neste parecer, visa

ao registro da rota de peregrinação conhecida como Caminho da Fé.

À luz do Decreto nº 42.505, de 2002, tem-se entendido que o registro é
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eminentemente um ato administrativo que se inicia a partir de manifestação de órgãos

e entidades públicas da área cultural ou de qualquer cidadão, sociedade ou

associação civil.

No entanto, embora a jurisprudência e a doutrina ainda sejam incipientes, é

plenamente exeqüível a inscrição por via legal de um bem cultural em livro de

registro. Podemos fazer uma analogia entre o registro e o tombamento, quando

ambos se dão mediante a edição de lei. Como já foi observado, o tombamento é um

processo complexo, com efeitos jurídicos diversos que atingem não apenas o bem

tombado, mas também os seus proprietários. No tombamento o inalienável direito à

propriedade é restringido. No caso do registro, pretende-se, apenas, dar uma

certificação a algo que é considerado uma referência cultural por uma comunidade.

Cabem-nos, então, algumas indagações: juridicamente, a manifestação de órgão ou

entidade pública da área cultural ou de qualquer cidadão, sociedade ou associação

civil que dá início a um processo administrativo no Instituto Estadual do Patrimônio

Histórico e Artístico de Minas Gerais – Iepha-MG – reveste-se de mais legalidade que

um ato legislativo? Não é a edição de uma lei um ato protetor imediato,

diferentemente dos processos instaurados no Iepha-MG? Não é a manifestação dos

membros do Poder Legislativo uma manifestação do povo mineiro, conforme dispõe o

“caput” do art. 56 da Constituição Estadual? A proposição de lei em comento não está

resguardando, conforme determina seu art. 2º, a participação dos órgãos

competentes ao solicitar ao Poder Executivo que sejam tomadas as medidas cabíveis

para o registro do bem cultural? Não se solicita, de forma indireta, a participação do

Iepha-MG nas definições técnicas do bem cultural que se irá registrar?

Finalmente, parece-nos ser impreciso o argumento do Governador do Estado, para

justificar o veto, de que se estaria criando “precedente pouco recomendável” com a

sanção da proposição de lei. Primeiramente, porque já foi criado um precedente

quando, em 11/1/2007, o Governador do Estado em exercício sancionou a

Proposição de Lei nº 17.594, que veio a se tornar a Lei nº 16.688, de 2007, que

declara patrimônio cultural de Minas Gerais o processo tradicional de fabricação, em

alambique, da cachaça de Minas. E, depois, porque, em face dos motivos

apresentados nesta fundamentação, não nos parece que seja pouco recomendável a
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proteção de um bem cultural por meio de uma norma legal.

Essas são as razões que nos permitem assegurar que o registro, por lei, da rota de

peregrinação denominada Caminho da Fé é juridicamente adequado e, em nenhuma

hipótese, contraria o interesse público.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Veto Total à Proposição de Lei nº

18.941.

Sala das Comissões, 4 de março de 2009.

Maria Lúcia Mendonça, Presidente - Durval Ângelo, relator - Gláucia Brandão - Ivair

Nogueira - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 18.953

Comissão Especial

Relatório

O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe é conferida no art. 90, VIII,

combinado com o art. 70, II, da Constituição do Estado, opôs veto total à proposição

de lei em epígrafe, que declara patrimônio cultural do Estado o processo artesanal de

fabricação do doce denominado pé-de-moleque produzido no Município de

Piranguinho.

As razões do veto foram encaminhadas por meio da Mensagem nº 327/2009,

publicada no “Diário do Legislativo” de 5/2/2009.

Constituída a Comissão Especial, nos termos do art. 222, combinado com o art.

111, I, “b”, do Regimento Interno, compete-nos examinar o veto e sobre ele emitir

parecer.

Fundamentação

Nas razões do veto, o Governador do Estado menciona a competência exclusiva do

Conselho Estadual de Patrimônio Cultural para deliberar sobre os bens a serem

tombados ou registrados, nos termos da Lei Delegada nº 170, de 25/1/2007, bem

como a inconveniência de se criar precedente legal pouco recomendável, com a

sanção da proposição.

Apesar de a proposição em comento dispor sobre a salvaguarda de bem cultural

imaterial ou intangível, por meio de registro, faz-se necessária uma sucinta análise do
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instituto jurídico do tombamento, que trata de bem cultural material ou tangível, para a

compreensão mais abrangente do tópico em questão.

Há duas correntes na jurisprudência acerca do tombamento: a primeira o considera

um simples ato administrativo; a segunda defende a edição de lei para que seja

efetuado.

Em nosso ordenamento jurídico, o tombamento foi instituído pelo Decreto-Lei nº 25,

de 30/11/1937, que, segundo o jurista José Eduardo Ramos Rodrigues, na obra “Meio

Ambiente Cultural”, é “um ato administrativo pelo qual o Poder Público declara o valor

cultural de coisas móveis ou imóveis, inscrevendo-as no respectivo Livro do Tombo,

sujeitando-as a um regime especial que impõe limitações ao exercício de

propriedade, com a finalidade de preservá-las”. Posição similar expressa Maria Coeli

Simões Pires, na obra “Da proteção ao patrimônio cultural”, ao entender o

tombamento como um ato final resultante de procedimento administrativo mediante o

qual o poder público, intervindo na propriedade privada ou pública, integra-se na

gestão do bem móvel ou imóvel, sujeitando-o a regime jurídico especial de tutela

pública. Para ambos os juristas, que seguem o pensamento dos doutos juristas Hely

Lopes Meirelles e José Cretella Júnior, o tombamento é um procedimento

administrativo que se conclui com a homologação.

Por outro lado, juristas renomados, como Paulo Affonso Leme Machado, Antônio

Queiroz Telles e Marcos Paulo de Souza Miranda, defendem a viabilidade do

tombamento compulsório por lei, em razão de não haver vedação constitucional para

sua consecução, desde que o ato estatal protetivo esteja de acordo com a lei ou com

as normas já estabelecidas, genericamente, para a proteção dos bens culturais.

Convicto dessa idéia, Antônio Queiroz Telles, na obra “Tombamento e seu regime

jurídico”, argumenta que, em que pese a existência do Decreto-Lei nº 25, de 1937, a

materialização do tombamento se processa, na realidade, mediante ato administrativo

de natureza discricionária (homologatória), motivo pelo qual se deve questionar, em

termos jurídicos, a justeza da medida, pois somente lei pode criar direitos e

obrigações. Dada a importância conferida na Constituição brasileira ao direito de

propriedade, a limitação desse direito pelo tombamento compulsório deveria emanar

de ato legislativo específico e não de simples ato administrativo.
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No que concerne à necessidade legal de um parecer técnico de órgão competente

para a classificação conservativa pretendida, Paulo Leme Machado considera mais

importante a intervenção de um corpo técnico na gestão do bem tombado do que na

instituição do tombamento. Para ele, não é preciso ser um perito do poder público

para saber que um bem deve ser conservado. Dessa forma, o Poder Legislativo, com

assessoria técnica, tem condições de avaliar se é pertinente salvaguardar

determinado bem cultural.

Diante desses argumentos, podemos inferir que é juridicamente admissível que o

processo de tombamento se origine tanto de ato administrativo como de ato

legislativo.

Já o registro, forma de proteção do patrimônio cultural constante na proposição de

lei vetada pelo Governador do Estado, é normatizado pelo disposto no §1º do art. 216

da Constituição Federal e no Decreto Estadual nº 42.505, de 15/4/2002. Esse

instrumento legal visa à proteção do patrimônio cultural imaterial, que são as práticas,

as representações, as expressões, os conhecimentos, as técnicas e também os

instrumentos, os objetos, os artefatos e os lugares a eles associados; as

comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos que se reconhecem como

parte desse patrimônio. O patrimônio imaterial é transmitido de geração em geração e

constantemente recriado pelas comunidades e grupos em razão de seu ambiente, de

sua interação com a natureza e de sua história, o que gera um sentimento de

identidade e continuidade e contribui para promover o respeito à diversidade cultural

e à criatividade humana. O bem que integra o patrimônio imaterial é incorpóreo, frágil

e modificável.

O registro de um bem imaterial se dá quando da sua inscrição em um dos quatro

livros: o “Livro dos Saberes”, onde serão inscritos os conhecimentos e modos de

fazer enraizados no cotidiano das comunidades; o “Livro das Celebrações”, onde

serão inscritos rituais e festas que marcam a vivência coletiva do trabalho, da

religiosidade, do entretenimento e de outras práticas sociais; o “Livro das Formas de

Expressão”, onde serão inscritas as manifestações literárias, musicais, plásticas,

cênicas e lúdicas e o “Livro dos Lugares”, onde serão inscritos mercados, feiras,

santuários, praças e demais espaços onde se concentram e se reproduzem práticas
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culturais coletivas.

Segundo o jurista Marcos Paulo de Souza Miranda, na obra “Tutela do Patrimônio

Cultural Brasileiro”, “a proteção que o registro é capaz de oferecer se materializa no

reconhecimento da existência e valor de determinada manifestação cultural. Registrar

documentalmente a existência da manifestação é ato protetivo na medida em que

constitui prova capaz de dar suporte a ações que visem impedir posterior utilização

indevida dos conhecimentos e práticas envolvidos na manifestação cultural”.

A Proposição de Lei nº 18.953, cujo veto está sendo apreciado neste parecer, visa

ao registro do processo artesanal de fabricação do doce denominado pé-de-moleque

produzido no Município de Piranguinho.

Sob o parâmetro do Decreto Estadual nº 42.505, de 2002, tem-se entendido que o

registro é eminentemente um ato administrativo que se inicia a partir de manifestação

de órgãos e entidades públicas da área cultural ou de qualquer cidadão, sociedade ou

associação civil.

No entanto, embora a jurisprudência e a doutrina ainda sejam incipientes, é

plenamente exeqüível a inscrição por via legal de um bem cultural no Livro de

Registro. Podemos fazer uma analogia entre o registro e o tombamento, quando

ambos ocorrem pela edição de uma lei. Como já foi observado, o tombamento é um

processo complexo, com efeitos jurídicos diversos que atingem não apenas o bem

tombado, mas também os seus proprietários. No tombamento, o inalienável direito à

propriedade é restringido. No caso do registro, pretende-se, apenas, dar uma

certificação a algo que é considerado uma referência cultural por uma comunidade.

Cabem-nos, então, algumas indagações: juridicamente, a manifestação de órgãos e

entidades públicas da área cultural e de qualquer cidadão, sociedade ou associação

civil que dá inicio a um processo administrativo no Instituto Estadual do Patrimônio

Histórico e Artístico de Minas Gerais – Iepha-MG – reveste-se de maior legalidade

que um ato legislativo? Não é a edição de uma lei um ato protetivo imediato,

diferentemente dos processos instaurados no Iepha-MG? Não é a manifestação dos

membros do Poder Legislativo uma manifestação do povo mineiro, conforme dispõe o

“caput” do art. 56 da Constituição Estadual? A proposição de lei em comento não está

resguardando, conforme determina seu art. 2º, a participação dos órgãos
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competentes ao solicitar ao Poder Executivo que sejam tomadas as medidas cabíveis

para o registro do bem cultural? Não se solicita, de forma indireta, a participação do

Iepha-MG nas definições técnicas do bem cultural que se irá registrar?

Finalmente, parece-nos impreciso o argumento do Governador do Estado, para

justificar o veto, de que se estaria criando “precedente pouco recomendável” com a

sanção da lei. Primeiro, já foi criado um precedente quando, em 11/1/2007, o

Governador do Estado em exercício sancionou a Proposição de Lei nº 17.594, que

veio a se tornar a Lei nº 16.688, de 2007, que declara patrimônio cultural de Minas

Gerais o processo tradicional de fabricação, em alambique, da cachaça de Minas. E,

segundo, em face dos motivos apresentados nesta fundamentação, não nos parece

que seja pouco recomendável a proteção de um bem cultural por meio de uma norma

legal.

Essas são as razões que nos permitem assegurar que o registro, por lei, do

processo artesanal de fabricação do doce denominado pé-de-moleque produzido no

Município de Piranguinho é juridicamente adequado e, em nenhuma hipótese,

contraria o interesse público.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela rejeição ao Veto Total à Proposição de Lei nº

18.953.

Sala das Comissões, 4 de março de 2009.

Maria Lúcia Mendonça, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Ivair Nogueira -

Gláucia Brandão - Durval Ângelo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.742/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em tela visa declarar

de utilidade pública a Ação Social Comunitária de Funilândia – Ascof –, com sede no

Município de Funilândia.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu pro sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.742/2008 pretende declarar de utilidade pública a Ação Social

Comunitária de Funilândia, que tem como finalidade primordial realizar obras e

serviços tendo em vista a melhoria da qualidade de vida da população local.

Com esse propósito, desenvolve atividades recreativas, sociais, culturais,

assistenciais e educacionais. Ainda, ampara crianças, adolescentes e famílias

carentes; orienta sobre a preservação do meio ambiente; zela pela preservação dos

bens culturais e materiais de valor histórico, artístico e ambiental; representa os

associados perante os órgãos públicos e organizações privadas; e protege o direito

do consumidor, a livre concorrência e a ordem econômica.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.742/2008,

em turno único, na forma original.

Sala das Comissões, 4 de março de 2009.

Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.807/2008

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Gilberto Abramo, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Beneficente do Ribeiro de Abreu - Abra -,

com sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10/10/2008 e distribuída a esta

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

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

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.807/2008 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Beneficente do Ribeiro de Abreu, com sede no Município de Belo

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição (ver alteração de 14/11/2008)

determina no art. 7º que as atividades de seus Diretores, Conselheiros, associados,

instituidores, benfeitores ou equivalentes não serão remuneradas, sendo-lhes vedado

o recebimento de benefícios; e no art. 31 que, na hipótese de sua dissolução, o

patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere de fins não

econômicos e registrada no Conselho Nacional de Assistência Social ou a entidade

pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 2.807/2008.

Sala das Comissões, 3 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Ronaldo Magalhães - Delvito

Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.826/2008

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Carlos Mosconi, o projeto de lei em tela visa a declarar de

utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública de Muzambinho –

Consep –, com sede no Município de Muzambinho.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 16/10/2008 e encaminhada

a esta Comissão, para exame preliminar dos aspectos referentes à juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 188, combinado com o art.

102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 2.826/2008 objetiva declarar de utilidade pública o Conselho

Comunitário de Segurança Pública de Muzambinho.

Os requisitos para que as associações e fundações em funcionamento no Estado

sejam declaradas de utilidade pública estão previstos no art. 1º da Lei nº 12.972, de

1998.

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

exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou comprovado que a

entidade foi constituída e funciona há mais de um ano e tem personalidade jurídica e

sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que nada recebem pelos respectivos

cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 33 do seu estatuto preceitua que, no caso de sua

dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a instituição congênere situada

naquele Município; e o art. 48 veda a remuneração aos membros do conselho diretor,

das comissões de trabalho e do conselho fiscal.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 2.826/2008 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Ronaldo Magalhães - Padre João -

Delvito Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.911/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mato Verde –

Apae de Mato Verde –, com sede nesse Município.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

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

do Regimento Interno.

Fundamentação



____________________________________________________________________________
82

O Projeto de Lei nº 2.911/2008 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mato Verde, que tem como finalidade

precípua promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas portadoras de

deficiência, buscando assegurar-lhes o pleno exercício da cidadania.

Coordena e executa na sua área de atuação os objetivos, os programas e a política

da Federação das Apaes do Estado e da Federação Nacional das Apaes,

assegurando e defendendo o progresso, a credibilidade e a unidade orgânica e

filosófica do Movimento Apaeano; realiza estatísticas, estudos e pesquisas referentes

à causa do excepcional que proporcionem avanço científico para a área e formação

de pessoal técnico; e articula junto aos poderes públicos e entidades privadas

políticas que defendam os direitos da pessoa portadora de deficiência.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.911/2008,

em turno único, na forma original.

Sala das Comissões, 4 de março de 2009.

Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.915/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Santo Antônio, com

sede no Município de Sarzedo.

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 2.915/2008 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária do Bairro Santo Antônio, com sede no Município de Sarzedo, que possui

como finalidade precípua a melhoria da qualidade de vida dos moradores locais.
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Com esse propósito, desenvolve atividades recreativas, sociais, culturais,

assistenciais e educacionais, combate a fome e a pobreza, protege a saúde da

família, da gestante, da infância e do idoso, promove a habilitação de portadores de

deficiência e facilita a inserção de seus associados no mercado de trabalho. Além

disso, orienta sobre a preservação do meio ambiente e busca recursos financeiros

para o desenvolvimento de atividades de interesse da comunidade.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.915/2008,

em turno único.

Sala das Comissões, 4 de março de 2009.

Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.917/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Gilberto Abramo, o projeto de lei em epígrafe visa a

declarar de utilidade pública o Centro de Formação da Criança e do Adolescente –

Cenfor –, com sede no Município de Juiz de Fora.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,

que apresentou, cabe a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ela,

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.917/2008 pretende declarar de utilidade pública o Centro de

Formação da Criança e do Adolescente, entidade sem fins lucrativos que tem por

escopo a defesa desse segmento, fundamentada na Lei Federal nº 8.069, de 1990,

Estatuto da Criança e do Adolescente.

Com esse propósito, fiscaliza o cumprimento do referido Estatuto; apóia e realiza

projetos de divulgação de esportes como futebol, artes marciais, vôlei e basquete,

além de eventos destinados a arrecadar fundos para a manutenção dos ideais a que

se propõe; promove cursos profissionalizantes e oficinas, com a finalidade de
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encaminhar os jovens e adolescentes ao mercado de trabalho; apóia a população de

baixa renda por meio de distribuição de alimentos e da construção de casas

populares; defende o patrimônio público, histórico e cultural e a preservação do meio

ambiente.

Cabe esclarecer que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, dá nova redação ao art. 1º do projeto com a finalidade de adequar o nome da

entidade ao consubstanciado no art. 1º de seu estatuto, assim como incluir o

Município em que tem sede.

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 2.917/2008,

em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 4 de março de 2009.

Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.937/2008

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Sociedade Recreativa Marlúcio Pereira - Rancho das

Flores, com sede no Município de Sabará.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6/12/2008 e distribuída a esta

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

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

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.937/2008 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Sociedade Recreativa Marlúcio Pereira - Rancho das Flores, com sede no Município

de Sabará.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
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declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 20, alínea “c”,

que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a

entidade congênere, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social; e, no art.

34, que as atividades de seus Diretores e Conselheiros não serão remuneradas.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 2.937/2008.

Sala das Comissões, 3 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Ronaldo Magalhães -

Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.940/2008

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Ademir Lucas, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos Amigos do Entorno do

Estádio Independência e Adjacências – Aameia –, com sede no Município de Belo

Horizonte.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 11/12/2008 e distribuída a esta

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

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

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.940/2008 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária dos Amigos do Entorno do Estádio Independência e

Adjacências, com sede no Município de Belo Horizonte. Os requisitos para que as
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associações e fundações constituídas no Estado sejam assim declaradas estão

enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

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

atendimento às exigências do referido dispositivo, uma vez que a entidade é dotada

de personalidade jurídica e funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por

pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no parágrafo único do

art.10 que as atividades de seus dirigentes não serão remuneradas e no art. 26 que,

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

congênere com sede e foro no Município de Belo Horizonte.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 2.940/2008.

Sala das Comissões, 3 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Padre João - Ronaldo

Magalhães.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.954/2008

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Inácio Franco, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores de Olhos d’Água de

Angicos, com sede no Município de Carmo do Cajuru.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18/12/2008 e distribuída a esta

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

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

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.954/2008 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Moradores de Olhos d’Água de Angicos, com sede no Município de

Carmo do Cajuru.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
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declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o parágrafo único do art. 7º

determina que as atividades de seus Diretores, Conselheiros ou instituidores, bem

como as dos sócios, não serão remuneradas; e o parágrafo único do art. 21 dispõe

que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a

instituição congênere, registrada nos órgãos competentes, se possível, com sede no

Município de Carmo do Cajuru.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 2.954/2008 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Ronaldo Magalhães - Padre João -

Delvito Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.959/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 332/2009, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo dar denominação a escola

estadual de ensino fundamental situada no Município de Poté.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 5/2/2009 e, a seguir,

encaminhada a este órgão colegiado, a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.959/2009 tem por finalidade dar a denominação de Escola

Estadual José Araújo Fonseca à escola estadual de ensino fundamental situada na
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Rua Poté, s/nº, no Distrito de Sucanga, Município de Poté.

No que se refere à competência normativa, as matérias que só podem ser

reguladas pela União, de interesse nacional, estão listadas no art. 22 da Constituição

da República. As que cabem ao Município, por sua vez, estão previstas no art. 30,

que lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos de interesse local e

suplementar as legislações federal e estadual, para atender às suas peculiaridades.

Para o Estado, a regra básica está consagrada no § 1° do art. 25, que lhe faculta

tratar das matérias que não se enquadram no campo privativo da União nem do

Município.

À luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios públicos não

constitui assunto de competência privativa da União nem do Município, podendo ser

objeto de disciplina jurídica por parte do Estado.

No plano infraconstitucional, a Lei nº 13.408, de 1999, estabelece as condições

para se dar nome aos próprios do Estado. Segundo suas normas, é competência do

Legislativo dispor sobre a matéria e a escolha deve recair em nome de pessoa

falecida que se tenha destacado por notórias qualidades e relevantes serviços

prestados à coletividade.

Ademais, a Carta mineira, no art. 66, não inseriu o assunto no domínio da iniciativa

reservada à Mesa da Assembléia ou aos titulares do Poder Judiciário, do Tribunal de

Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a apresentação do projeto pelo

Chefe do Poder Executivo, a quem cabe a organização da administração pública.

Conclusão

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

do Projeto de Lei n° 2.959/2009 na forma apresentad a.

Sala das Comissões, 3 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Padre João - Delvito

Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.961/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 334/2009, o Governador do Estado enviou a esta
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Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo dar denominação a escola

estadual de ensino fundamental situada no Município de Teófilo Otôni.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 5/2/2009 e, a seguir,

encaminhada a este órgão colegiado, a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.961/2009 tem por finalidade dar a denominação de Professora

Maria Lúcia Gomes Ribeiro à escola estadual de ensino fundamental localizada no

córrego da Areia - Fazenda Saudade, no Distrito de Pedro Versiani, Município de

Teófilo Otôni.

No que se refere à competência normativa, as matérias que só podem ser

reguladas pela União, de interesse nacional, estão relacionadas no art. 22 da

Constituição da República. As que cabem ao Município estão previstas no art. 30, que

lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos de interesse local e

suplementar as legislações federal e estadual, para atender às suas peculiaridades.

Para o Estado, a regra básica está consagrada no § 1° do art. 25, que lhe faculta

tratar das matérias que não se enquadram no campo privativo da União nem do

Município.

À luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios públicos não

constitui assunto de competência privativa da União nem do Município, podendo ser

objeto de disciplina jurídica por parte do Estado.

Com base nessa prerrogativa, foi editada a Lei n° 1 3.408, de 1999, que dispõe

sobre a matéria, estabelecendo a exigência de que o homenageado seja falecido e

que se tenha destacado por serviços prestados à coletividade.

Ademais, a Constituição do Estado, no art. 66, não inseriu o assunto no domínio da

iniciativa reservada à Mesa da Assembléia ou aos titulares do Poder Judiciário, do

Tribunal de Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a apresentação do

projeto pelo Chefe do Poder Executivo, a quem cabe a organização da administração

pública.

Conclusão
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Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei n° 2.961/2009 na forma apresentad a.

Sala das Comissões, 3 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Ronaldo Magalhães -

Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.963/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 336/2009, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem como objetivo dar denominação a escola

estadual de ensino fundamental situada no Município de Ouro Preto.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 5/2/2009 e, a seguir,

encaminhada a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.963/2009 tem como finalidade dar a denominação de Escola

Estadual Professora Daura de Carvalho Neto à escola estadual de ensino

fundamental situada no Distrito de Antônio Pereira, no Município de Ouro Preto.

No que se refere à competência normativa, as matérias que só podem ser

reguladas pela União, de interesse nacional, estão enumeradas no art. 22 da

Constituição da República. As que cabem ao Município, por sua vez, estão previstas

no art. 30, que lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos de

interesse local e suplementar as legislações federal e estadual para atender às suas

peculiaridades. Para o Estado membro, a regra básica está consagrada no § 1° do

art. 25, que lhe faculta tratar das matérias que não se enquadrem no campo privativo

da União ou do Município.

À luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios públicos não

constitui assunto de competência privativa da União ou do Município, podendo ser

objeto de disciplinamento jurídico por parte do Estado membro.

No plano infraconstitucional, a Lei nº 13.408, de 1999, estabelece as condições
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para se dar nome aos próprios do Estado. Segundo suas normas, é competência do

Legislativo dispor sobre a matéria, e a escolha deve recair em nome de pessoa

falecida que se tenha destacado por notórias qualidades e relevantes serviços

prestados à coletividade.

Ademais, a Carta mineira, no art. 66, não inseriu o assunto no domínio da iniciativa

reservada à Mesa da Assembléia ou aos titulares do Poder Judiciário, do Tribunal de

Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a apresentação do projeto pelo

Chefe do Poder Executivo, a quem cabe a organização da administração pública.

Conclusão

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

do Projeto de Lei n° 2.963/2009.

Sala das Comissões, 3 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Ronaldo Magalhães - Padre João -

Delvito Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.970/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Almir Paraca, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Centro Mineiro de Cultura Comunitária - Centro de

Cultura São Paulo, com sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 5/2/2009 e distribuída a esta

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

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

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.970/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Centro Mineiro de Cultura Comunitária - Centro de Cultura São Paulo, com sede no

Município de Belo Horizonte.

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

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

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro
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atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no § 1º do art. 6º que os

seus Diretores não serão remunerados; e no § 2º do art. 26 que, na hipótese de sua

dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a pessoa jurídica de direito privado,

sem fins econômicos, que tenha como objeto social o desenvolvimento de atividades

semelhantes às da entidade e com a mesma qualificação perante os órgãos públicos.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 2.970/2009.

Sala das Comissões, 3 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Ronaldo Magalhães - Delvito

Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.990/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em tela visa a declarar

de utilidade pública o Centro Comunitário Rural do Ribeirão, com sede no Município

de Pouso Alto.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6/2/2009 e encaminhada a

esta Comissão, para exame preliminar dos aspectos referentes à juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 188, combinado com o art.

102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.990/2009 objetiva declarar de utilidade pública o Centro

Comunitário Rural do Ribeirão, com sede no Município de Pouso Alto.

Os requisitos para que as associações e fundações em funcionamento no Estado

sejam declaradas de utilidade pública estão elencados no art. 1º da Lei nº 12.972, de

1998.
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Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o atendimento às

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

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

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

Ressalte-se, ainda, que o art. 27 do seu estatuto determina que as atividades dos

Diretores, dos Conselheiros, dos Instituidores e dos sócios não serão remuneradas; e

o art. 31 preceitua que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica, registrada no Conselho

Nacional de Assistência Social ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 2.990/2009.

Sala das Comissões, 3 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Chico Uejo, relator - Ronaldo Magalhães - Padre

João - Delvito Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.999/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores de Aluguel do Bairro Santa

Cruz, com sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 7/2/2009 e distribuída a esta

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

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

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.999/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Moradores de Aluguel do Bairro Santa Cruz, com sede no Município

de Belo Horizonte.

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

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
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Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

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

atividades de seus Diretores não serão remuneradas; e o parágrafo único do art. 31

dispõe que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a entidade de objetivos semelhantes ou cunho assistencial.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 2.999/2009.

Sala das Comissões, 3 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Delvito Alves - Ronaldo

Magalhães.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.006/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação Folclórica Filhos de Santos Reis de

Pratápolis, com sede nesse Município.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 12/2/2009 e encaminhada a

esta Comissão para exame preliminar dos aspectos jurídico, constitucional e legal, e

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

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.006/2009 objetiva declarar de utilidade pública a Associação

Folclórica Filhos de Santos Reis de Pratápolis.

Os requisitos para que as associações e fundações em funcionamento no Estado

sejam declaradas de utilidade pública estão elencados no art. 1º da Lei nº 12.972, de

1998.
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Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o atendimento às

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

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

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

Ressalte-se, ainda, que o art. 26 do seu estatuto determina que as atividades dos

Diretores, Conselheiros, instituidores e sócios serão inteiramente gratuitas; e o art. 30

preceitua que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado

a entidade congênere, com personalidade jurídica, registrada no Conselho Nacional

de Assistência Social ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.006/2009.

Sala das Comissões, 3 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Ronaldo Magalhães - Delvito

Alves.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 899/2007

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Délio Malheiros, o Projeto de Lei nº 899/2007 cria o Pólo

Extrativista de Madeira do Vale do Jequitinhonha no Estado de Minas Gerais.

A proposição foi encaminhada preliminarmente à Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, na

forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos

termos do art. 188, combinado com o art. 102, VI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em análise pretende criar condições especiais para o desenvolvimento da

atividade de produção e beneficiamento da madeira na região do Vale do

Jequitinhonha. O texto original, conforme explicitado na sua ementa, trata da

produção de madeira sob a ótica do extrativismo, abordagem considerada

inadequada pela Comissão de Constituição e Justiça, pois, de acordo com
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informação do próprio autor, a principal fonte da matéria-prima na região são os

plantios de eucalipto.

Assim, a referida Comissão optou por apresentar o Substitutivo nº 1, que mantém o

objeto da proposta original na forma de uma política estadual de estímulo ao cultivo e

ao beneficiamento de madeira na região do Vale do Jequitinhonha. Para tanto,

relaciona os objetivos e determina incumbências ao Executivo na implementação da

política.

A Lei Federal nº 9.985, de 18/6/2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades

de Conservação da Natureza, define o extrativismo como um “sistema de exploração

baseado na coleta e extração, de modo sustentável, de recursos naturais renováveis”.

Dessa forma, o argumento da Comissão de Constituição e Justiça procede, pois o

termo “extrativismo” não pode ser aplicado a um sistema industrial de cultivo de

espécies florestais exóticas, que promoveu a substituição da vegetação nativa por

maciços florestais homogêneos.

Os plantios de eucalipto no Vale do Jequitinhonha são fruto de uma política pública

de incentivo fiscal ao reflorestamento implementada nas décadas de 1960 e 1970.

Essa política tinha como objetivo, em Minas Gerais, garantir o suprimento de carvão

vegetal para a indústria siderúrgica, em plena expansão nesse período.

O Vale do Jequitinhonha foi considerado uma região prioritária para o

reflorestamento, já que era identificado como de baixo dinamismo econômico e,

erroneamente, julgado impróprio para a agricultura. Por ato do Instituto Estadual de

Florestas – IEF –, instituiu-se o Distrito Florestal do Vale do Jequitinhonha, na década

de 1970, com a meta de acelerar o desenvolvimento econômico da região por meio

do que se supunha ser o melhor aproveitamento de suas terras. Contudo, essa

política provocou alterações profundas da estrutura fundiária da região,

transformando o tradicional domínio da pequena propriedade em um modelo de

elevada concentração de terras, o que acarretou o inchamento das áreas urbanas.

Tais conseqüências representam hoje elevado passivo social para o Estado.

O equívoco histórico da política de incentivo fiscal ao reflorestamento foi o de

apostar exclusivamente na gestão empresarial para a sua implementação e na

eficácia da implantação de grandes projetos. Essa estratégia desconsiderou o
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produtor rural tradicional como agente do desenvolvimento pretendido e também o

excluiu por mais de 30 anos do mercado de produtos florestais. Além dos impactos

socioambientais negativos causados, esse programa de reflorestamento não trouxe

solução para a demanda de carvão da siderurgia, que ainda hoje utiliza para sua

produção cerca de 50% de carvão oriundo de matas nativas.

A despeito do processo de integração dos produtores rurais no mercado de carvão

e madeira, iniciado na década de 1990 por meio dos programas de fomento florestal

públicos e privados, o Estado ainda apresenta grande déficit de madeira cultivada.

Esse fato corrobora a necessidade de implementação de políticas públicas de

estímulo à atividade de silvicultura.

Por outro lado, a política estadual de desenvolvimento agrícola, instituída pela Lei

nº 11.405, de 1994, apesar de não ter sido adequadamente atualizada ao longo dos

anos, trata a atividade florestal, ou seja, o cultivo, o manejo, o beneficiamento e a

comercialização de produtos, como atividade agrícola. É o que pode ser constatado

no parágrafo único do art. 1º da referida lei:

“Art. 1º – (...)

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, entende-se por atividade agrícola a

produção, o processamento e a comercialização de produtos, subprodutos,

derivados, insumos e serviços, bem como a utilização dos fatores de produção, nos

setores agrícola, pecuário, florestal, pesqueiro e agroindustrial.”

Além de o desenvolvimento florestal ser listado entre os instrumentos de política

agrícola estabelecidos pela mesma lei, a assistência técnica e a extensão rural, o

planejamento agropecuário participativo, a pesquisa agropecuária, a comercialização

e o abastecimento, os investimentos e a manutenção de infra-estrutura, a

agroindustrialização, o associativismo e o cooperativismo, a tributação e os incentivos

fiscais, o crédito e o seguro rural são questões tratadas ao mesmo tempo na lei e no

Substitutivo nº 1 do projeto em comento, o que indica coerência da norma regional

para com a norma estadual.

Como a proposição em tela tem por finalidade normatizar um determinado

segmento econômico de forma regionalizada, portanto, com forte caráter

programático, justifica-se uma pesquisa dos temas “florestas de produção”,



____________________________________________________________________________
98

“agronegócio” e “Vale do Jequitinhonha” no Plano Plurianual de Ação Governamental

em vigor. No planejamento do governo do Estado são encontrados os seguintes itens:

- na Área de Resultado “Desenvolvimento do Norte de Minas, Jequitinhonha, Mucuri

e Rio Doce”, os Programas nº 039 – Promoção de Investimentos e Inserção Regional

(inclusive agronegócio) e nº 127 – Infra-Estrutura Rural;

- na Área de Resultado “Investimento e Valor Agregado da Produção”, o Programa

nº 169 – Programa de Desenvolvimento da Atividade Produtiva Florestal.

Assim, constata-se que o Executivo já dispõe de ferramentas orçamentárias para

estimular o desenvolvimento da produção de madeira na região do Vale do

Jequitinhonha. Entendemos, porém, que a edição de uma norma específica permitirá

maior empenho do Executivo na condução das políticas públicas relativas à

silvicultura e atividade madeireira no Vale do Jequitinhonha.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 899/2007, no 1º turno,

na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 3 de março de 2009.

Vanderlei Jangrossi, Presidente e relator - Chico Uejo - Antônio Carlos Arantes -

Carlos Gomes - Domingos Sávio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.763/2008

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei nº 2.763/2008 altera a

Lei nº 12.998, de 30/7/98, que cria o Programa Mineiro de Incentivo à Fruticultura.

A matéria foi analisada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, com a Emenda nº 1, que

apresentou.

Cabe agora a esta Comissão analisar o mérito do projeto, nos termos do art. 188,

combinado com o art. 102, VIII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em tela determina a inclusão entre os objetivos do Programa Mineiro de

Incentivo à Fruticultura, criado pela Lei nº 12.998, de 1998, do desenvolvimento de
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pólos de fruticultura em todas as regiões do Estado. Acrescenta ainda diretrizes e

determina ações necessárias ao desenvolvimento do programa pelo Poder Executivo

estadual.

Na legislatura passada e na atual, vários projetos de lei propuseram o

desenvolvimento de pólos de fruticultura em diversas regiões do Estado. A partir de

uma audiência pública desta Comissão para a discussão desses projetos, em 2004,

que revelou o grande potencial econômico do setor, decidiu-se pela instalação da

Comissão Especial da Fruticultura. O relatório final da Comissão já trazia o texto do

projeto de lei em comento.

No momento, também tramitam outras duas proposições que pretendem angariar

apoio do Estado para o desenvolvimento de pólos de fruticultura nas regiões do Norte

de Minas - Projeto de Lei nº 731/2007 - e do Triângulo - Projeto de Lei nº 610/2007.

Vale registrar que ambos receberam substitutivos e emendas desta Comissão, que os

tornam idênticos ao projeto em análise.

Com relação ao mérito da matéria, entendemos ser inquestionável o potencial de

desenvolvimento da fruticultura em terras mineiras. Grande parte de Minas, em

especial as áreas de relevo ondulado e montanhoso, originalmente cobertos por

florestas, apresenta boas condições para a fruticultura, capazes de elevar

significativamente a renda obtida pelo produtor rural por unidade de área, quando

comparada à obtida com a pecuária, por exemplo. Além disso, a fruticultura perene

apresenta-se como alternativa de redução dos impactos relativos à perda de solo e

utilização de recursos hídricos em comparação com as culturas anuais e o pastoreio,

este último dominante na paisagem rural.

A Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça, retira do

projeto o vício de iniciativa identificado por esta Comissão. Apesar de entendermos a

importância das medidas sugeridas, reconhecemos a precisão da análise efetuada e

a apoiamos.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.763/2008, em 1º

turno, com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 3 de março de 2009.
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Vanderley Jangrossi, Presidente e relator - Chico Uejo - Antônio Carlos Arantes -

Domingos Sávio - Carlos Gomes.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.577/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela tem por objetivo

autorizar o Poder Executivo a permutar o imóvel que especifica com o Município de

Fama.

A proposição foi aprovada no 1º turno, na forma original, e agora retorna a este

órgão colegiado, a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art. 189,

combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.577/2008 visa autorizar o Poder Executivo a permutar um

terreno de propriedade do Estado, com área de 750m², situado na Rua São Miguel,

s/nº, por outro pertencente ao Município de Fama, com área de 686m², situado na Av.

Capitão Pedro Pinto Fernandes, 173, estando ambos localizados nesse Município.

A finalidade do referido negócio jurídico é regularizar a ocupação dos imóveis, pois

na propriedade do Estado se encontra uma edificação, sob a responsabilidade do

Município, destinada a abrigar o velório municipal; enquanto no imóvel pertencente à

administração local funciona o quartel e a moradia funcional da Polícia Militar do

Estado de Minas Gerais.

A prévia autorização legislativa de que trata a proposição é exigida pelo art. 18 da

Constituição do Estado; pelo art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui

normas para licitação e contratos da administração pública; e pelo § 2º do art. 105 da

Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para

elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos

Municípios e do Distrito Federal.

Cumpre ressaltar que, atendendo ao interesse da comunidade e dos entes

federativos envolvidos na demanda, a permuta se fará sem torna para as partes.

Ratificamos a concordância desta Comissão com a pretendida alienação por

atender aos preceitos legais que versam sobre a transferência de domínio de bens
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públicos.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.577/2008, no 2º

turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de março de 2009.

Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa, relator - Antônio Júlio - Adelmo Carneiro Leão -

Juarez Távora.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.648 /2007

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.648/2007, de autoria do Deput ado Fahim Sawan, que declara

de utilidade pública o Instituto Agronelli de Desenvolvimento Social – Iades –, com

sede no Município de Uberaba, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.648/2007

Declara de utilidade pública o Instituto Agronelli de Desenvolvimento Social – Iades

–, com sede no Município de Uberaba.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Ins tituto Agronelli de

Desenvolvimento Social – Iades –, com sede no Município de Uberaba.

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

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2008.

Lafayette de Andrada, Presidente - Juarez Távora, relator - Gláucia Brandão.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.783 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.783/2008, de autoria do Deput ado Elmiro Nascimento, que

declara de utilidade pública a União dos Artistas Plásticos de Patos de Minas – Unart

–, com sede no Município de Patos de Minas, foi aprovado em turno único, na forma
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original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.783/2008

Declara de utilidade pública a entidade União dos Artistas Plásticos de Patos de

Minas – Unart –, com sede no Município de Patos de Minas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade União dos Artistas Plásticos

de Patos de Minas – Unart –, com sede no Município de Patos de Minas.

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

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2008.

Lafayette de Andrada, Presidente - Juarez Távora, relator - Gláucia Brandão.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.793 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.793/2008, de autoria do Deput ado Elmiro Nascimento, que

declara de utilidade pública o Centro Educacional Infantil Beneficente Sementes

Farroupilha, com sede no Município de Patos de Minas, foi aprovado em turno único,

na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.793/2008

Declara de utilidade pública o Centro Educacional Infantil Beneficente Sementes

Farroupilha, com sede no Município de Patos de Minas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Cen tro Educacional Infantil



____________________________________________________________________________
103

Beneficente Sementes Farroupilha, com sede no Município de Patos de Minas.

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

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2008.

Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora - Juarez Távora.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.796 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.796/2008, de autoria do Deput ado André Quintão, que declara

de utilidade pública a Loja Maçônica Esperança do Norte, com sede no Município de

Montes Claros, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.796/2008

Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Esperança do Norte n° 116, com sede

no Município de Montes Claros.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Loj a Maçônica Esperança do Norte n°

116, com sede no Município de Montes Claros.

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

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2008.

Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora - Juarez Távora.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.799 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.799/2008, de autoria do Deput ado Ivair Nogueira, que declara

de utilidade pública estadual a Associação dos Artesãos de Campanha – Arte Real,

com sede no Município de Campanha, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.799/2008

Declara de utilidade pública a Associação dos Artesãos da Campanha – Arte Real,

com sede no Município de Campanha.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Artesãos da

Campanha – Arte Real, com sede no Município de Campanha.

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

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2008.

Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora - Juarez Távora.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.816 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.816/2008, de autoria da Deput ada Ana Maria Resende, que

declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Descansador – ACD –, com

sede no Município de São Francisco, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.816/2008

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Descansador – ACD –,

com sede no Município de São Francisco.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária de

Descansador – ACD –, com sede no Município de São Francisco.

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

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2008.

Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora - Juarez Távora.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.842 /2008
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Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.842/2008, de autoria do Deput ado Lafayette de Andrada, que

declara de utilidade pública a Associação Beneficente, Assistencial, Cultural e

Esportiva – Clube da Melhor Idade – Abace-CMI –, com sede no Município de

Recreio, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.842/2008

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente, Assistencial, Cultural e

Esportiva – Clube da Melhor Idade – Abace-CMI –, com sede no Município de

Recreio.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Beneficente, Assistencial,

Cultural e Esportiva – Clube da Melhor Idade – Abace-CMI –, com sede no Município

de Recreio.

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

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2008.

Lafayette de Andrada - Presidente - Gláucia Brandão, relatora - Juarez Távora.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.854 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.854/2008, de autoria do Deput ado Delvito Alves, que declara

de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Cidade Nova, com sede no

Município de Unaí, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 2.854/2008

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Cidade Nova,

com sede no Município de Unaí.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Moradores do Bairro

Cidade Nova, com sede no Município de Unaí.

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

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2008.

Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora - Juarez Távora.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.855 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.855/2008, de autoria do Deput ado Gil Pereira, que declara de

utilidade pública a Casa da Terceira Idade Santa Ana, com sede no Município de

Montes Claros, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.855/2008

Declara de utilidade pública a entidade Casa da Terceira Idade Santa Ana, com

sede no Município de Montes Claros.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Casa da Terceira Idade

Santa Ana, com sede no Município de Montes Claros.

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

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2008.

Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora - Juarez Távora.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.856 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.856/2008, de autoria do Deput ado Antônio Genaro, que
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declara de utilidade pública o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e

Social Criangular, com sede no Município de Coronel Fabriciano, foi aprovado em

turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.856/2008

Declara de utilidade pública o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e

Social Criangular, com sede no Município de Coronel Fabriciano.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Ins tituto de Desenvolvimento

Educacional, Cultural e Social Criangular, com sede no Município de Coronel

Fabriciano.

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

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2008.

Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora - Juarez Távora.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.862 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.862/2008, de autoria do Deput ado Braulio Braz, que declara

de utilidade pública a Associação dos Moradores do Distrito de Penha Longa – Ampel

–, com sede no Município de Chiador, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.862/2008

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Distrito de Penha

Longa – Ampel –, com sede no Município de Chiador.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Moradores do Distrito

de Penha Longa – Ampel –, com sede no Município de Chiador.

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

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2008.

Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora - Juarez Távora.

PARECER SOBRE A EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 2.752/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe reajusta os

valores da tabela de vencimento básico dos cargos de Procurador do Estado.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade da matéria. A Comissão de Administração Pública e esta Comissão

opinaram por sua aprovação.

Na fase de discussão do projeto em Plenário no 1º turno, foi apresentada a Emenda

nº 1, que vem a esta Comissão, para receber parecer, nos termos do § 2º do art. 188

do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em tela tem por objetivo reajustar os valores da tabela de

vencimento básico dos cargos de Procurador do Estado, da carreira da Advocacia

Pública do Estado, de que trata a Lei Complementar nº 81, de 10/8/2004. O reajuste

proposto é escalonado em três etapas, as quais terão vigência a partir de 1º/1/2009,

1º/7/2009 e 1º/1/2010, perfazendo um percentual total de 15% em relação aos valores

vigentes.

A Emenda nº 1, apresentada ao projeto em Plenário e objeto desta análise,

pretende que esse reajuste seja extensivo aos inativos e pensionistas dessa carreira.

Em que pese à preocupação dos autores, essa emenda é ociosa. Isso porque a

Constituição Estadual estabelece:

“Art. 36 – (...)

§ 4º – Os proventos da aposentadoria, nunca inferiores ao salário mínimo, serão

revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a
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remuneração do servidor em atividade, e serão estendidos ao inativo os benefícios ou

vantagens posteriormente concedidos ao servidor em atividade, mesmo quando

decorrentes de transformação ou reclassificação do cargo ou da função em que se

tiver dado a aposentadoria, na forma da lei.

§ 5º – O benefício da pensão por morte corresponderá (...), observado o disposto

no parágrafo anterior”.

Assim, a proporção e a data do reajuste dos proventos da aposentadoria e do

benefício da pensão por morte estão definidos na Constituição Estadual e não podem

ser objeto de alteração por lei ordinária. Ademais, a Constituição Estadual já trata do

reajuste nos moldes pretendidos pela emenda. Na verdade, a Constituição Estadual

vai além do que pretende a emenda, concedendo a esses destinatários mais

garantias e benefícios do que a própria emenda, os quais vêm sendo aplicados

rotineiramente, sem nunca ter sido objeto de nenhum óbice nem contestação.

Finalmente, ressaltamos que estamos de pleno acordo com o reajuste pretendido

pela emenda e somos levados a dela discordar apenas pela sua antijuridicidade, em

razão da sua inocuidade. Ela não inova no mundo jurídico nem na realidade

cotidiana.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela rejeição da Emenda nº 1 ao Projeto de Lei nº

2.752/2009, apresentada em Plenário.

Sala das Comissões, 4 de março de 2009.

Zé Maia, Presidente e relator - Adelmo Carneiro Leão - Jayro Lessa - Juarez Távora

- Antônio Júlio (voto contrário).

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 3/3/2009, as seguintes comunicações:

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento do Sr. Benedito Diocelio

Flávio, ocorrido no dia 26/2/2009, em Patos de Minas. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Sávio Souza Cruz, notificando o falecimento do Sr. Jefferson Wolfe

Conboy, ocorrido no dia 26/2/2009, em Belo Horizonte. (- Ciente. Oficie-se.)



____________________________________________________________________________
110

Do Deputado Tiago Ulisses, notificando o falecimento do Sr. Gumercindo Messias

Marques, ocorrido no dia 22/2/2009, em Piumhi. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento da Sra. Dora

Levenhagen Ferreira, ocorrido no dia 1º/3/2009, em Baependi. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 6 DE MARÇO DE 2009

ATAS

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 4/3/2009

Presidência dos Deputados José Henrique e Hely Tarqüínio

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

Correspondência: Ofícios - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de

Proposições: Projetos de Lei nºs 3.070 e 3.071/2009 - Requerimentos nºs 3.401 a

3.410/2009 - Requerimento do Deputado Sávio Souza Cruz e outros - Comunicações:

Comunicações das Comissões de Defesa do Consumidor, de Segurança Pública, de

Transporte e de Política Agropecuária e dos Deputados Mauri Torres, Arlen Santiago

e Carlos Pimenta - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Antônio Carlos

Arantes, Gustavo Valadares, Doutor Viana, Padre João e Weliton Prado - 2ª Parte

(Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação da Presidência -

Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimento do Deputado

Sávio Souza Cruz e outros; deferimento - Questão de ordem - Requerimento do

Deputado Inácio Franco; deferimento; discurso do Deputado Fábio Avelar -

Requerimento do Deputado Domingos Sávio; deferimento; discurso do Deputado

Domingos Sávio - Requerimento do Deputado Almir Paraca; deferimento; discurso do

Deputado Paulo Guedes - Requerimento do Deputado Padre João; deferimento;

discurso do Deputado Weliton Prado - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Adelmo Carneiro Leão - Ademir

Lucas - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão -

Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Braulio

Braz - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio

Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano -

Djalma Diniz - Domingos Sávio - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Eros Biondini -
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Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão -

Gustavo Valadares - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juarez

Távora - 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

Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Zé Maia - Zezé

Perrella.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 14h14min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Hely Tarqüínio, 2º-Secretário, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- O Deputado Antônio Carlos Arantes, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte

correspondência:

OFÍCIOS

Do Sr. Ciro Pedrosa, Deputado Federal, acusando o recebimento do Ofício nº

2.844/2008/SGM, que encaminhou requerimento da Comissão de Política

Agropecuária.

Do Sr. Geraldo Thadeu, Deputado Federal, prestando informações relativas ao

requerimento da Comissão de Política Agropecuária encaminhado pelo Ofício nº

2.844/2008/SGM.

Do Sr. Joaquim Alves de Andrade, Desembargador, encaminhando, a pedido da

Comissão de Participação Popular feito por meio do Requerimento n° 3.135/2008,

quatro exemplares da cartilha “Projeto novos rumos na execução penal”.
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Do Sr. Jairo Cruz Moreira, Secretário-Geral do Ministério Público do Estado (2),

prestando informações relativas aos Requerimentos n°s 3.173/2008, da Comissão de

Saúde, e 3.181/2008, da Comissão de Meio Ambiente.

Do Sr. Luciano Luz Badini Martins, Promotor de Justiça e Coordenador do CAO-

MA, prestando informações relativas ao Requerimento n° 3.181/2008, da Comissão

de Meio Ambiente.

Do Sr. Marco Aurelio Ferenzini, Juiz Auxiliar da Corregedoria e Diretor do Foro da

Capital, prestando informações relativas ao Requerimento n°1.827/2008, da

Comissão de Direitos Humanos.

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

informações relativas aos Requerimentos nºs 3.102/2008, da Comissão de

Fiscalização Financeira, e 3.166/2008, da Comissão de Política Agropecuária

Do Sr. Carlos Geovane Rodrigues Queiroz, Gerente de Mercado do Banco do

Brasil, prestando informações relativas ao Requerimento n° 2.995/2008, da Comissão

de Política Agropecuária.

Do Sr. Williman Hestefany da Silva, Presidente do Conselho de Participação e

Integração da Comunidade Negra, da Secretaria de Desenvolvimento Social,

reiterando o pedido de sobrestamento da apreciação do Projeto de Lei nº 2.177/2008,

até que seja solicitado ao Governador do Estado que encaminhe a esta Casa projeto

de lei para criação do Fundo Estadual de Promoção da Igualdade Racial. (- Anexe-se

ao Projeto de Lei nº 2.177/2008.)

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 3.070/2009

Dá a denominação de Deputado Oswaldo Tolentino ao aeroporto situado no

Município de Cláudio.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica denominado Deputado Oswaldo Tolentino o aeroporto localizado no
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Município de Cláudio.

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

Sala das Reuniões, 4 de março de 2009.

Domingos Sávio

Justificação: Visa este projeto de lei a dar denominação ao aeroporto de Cláudio,

prestando justa homenagem ao ex-Deputado Oswaldo Tolentino, um dos filhos mais

ilustres do Município, que foi o primeiro claudiense a nele pousar com seu próprio

avião, de nome Aeronca, em meados de 1953.

Oswaldo Tolentino tinha um carinho muito especial com o Município de Cláudio,

tendo conseguido, entre outras coisas, recursos para a construção do fórum

municipal. A viúva do ex-Deputado Oswaldo Tolentino, Júlia Braga Tolentino, mantém

até hoje, em Cláudio, a casa da família e a Fazenda Casa Rosada.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 3.071/2009

Declara de utilidade pública o Rotary Club de Itajubá Oeste, com sede no Município

de Itajubá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Rot ary Club de Itajubá Oeste, com

sede no Município de Itajubá.

Art. 2° - Esta lei entra vigor na data de sua publi cação.

Sala das Reuniões, 4 de março de 2009.

Dimas Fabiano

Justificação: O Rotary Club de Itajubá Oeste, com sede no Município de Itajubá, é

uma entidade civil, sem fins lucrativos, que tem como objetivo estimular e fomentar o

“Ideal de Servir” como base de todo empreendimento digno, promovendo e apoiando

o desenvolvimento do companheirismo como elemento capaz de proporcionar

oportunidades de servir; o reconhecimento do mérito de toda ocupação útil e a

difusão das normas de ética profissional; a melhoria da comunidade pela conduta

exemplar de cada um na sua vida pública e privada; a aproximação dos profissionais
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de todo o mundo, visando à consolidação das boas relações, da cooperação e da paz

entre as nações.

Assim sendo, acreditamos que o reconhecimento da entidade como de utilidade

pública fortalecerá o trabalho que tem sido realizado, trazendo melhorias para a

comunidade, razão pela qual conto com o apoio dos nobres colegas para a

aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 3.401/2009, do Deputado Fahim Sawan, em que solicita seja formulada moção

de aplauso ao Sindicato dos Produtores Rurais de Uberaba pela realização, nesse

Município, do II Fórum de Legislação Ambiental. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº 3.402/2009, do Deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Associação dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos

de Minas Gerais pelos 59 anos de atividades. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 3.403/2009, do Deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Associação Mineira de Cronistas Esportivos pelos 70 anos de

fundação. (- À Comissão de Educação.)

Nº 3.404/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Sra. Carmen Rocha Dias, Presidente do Conselho

Estadual da Mulher, pelo transcurso do Dia Internacional da Mulher. (- À Comissão de

Direitos Humanos.)

Nº 3.405/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a comunidade de Marmelópolis pelo transcurso do 46º

aniversário de emancipação desse Município. (- À Comissão de Assuntos

Municipais.)

Nº 3.406/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Cel. PM Eduardo de Oliveira Chiari Campolina pela posse no

Comando da 14ª Região da PMMG, em Curvelo. (- À Comissão de Segurança

Pública.)
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Nº 3.407/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Presidente Juscelino pelo transcurso do 46º

aniversário de emancipação desse Município. (- À Comissão de Assuntos

Municipais.)

Nº 3.408/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Defesa Social, ao Presidente do Tribunal de Justiça e

ao Defensor Público-Geral pedido de providências para a implantação, no Município

de Betim, do plantão institucional previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Nº 3.409/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Defesa Social e ao Presidente do Tribunal de Justiça

pedido de providências para a implantação de unidade da Apac no Município de Além

Paraíba.

Nº 3.410/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de providências com vistas à

transferência de 22 adolescentes abrigados na 2ª Delegacia de Betim para uma

unidade de internação adequada, de acordo com o que prescreve o Estatuto da

Criança e do Adolescente.

- É também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Sávio Souza Cruz e

outros.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Defesa do

Consumidor, de Segurança Pública, de Transporte e de Política Agropecuária e dos

Deputados Mauri Torres, Arlen Santiago e Carlos Pimenta.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Carlos Arantes.

O Deputado Antônio Carlos Arantes* - Sr. Presidente, nobres colegas,

telespectadores da TV Assembleia, é com satisfação que volto a esta tribuna para

algumas manifestações. A primeira delas é de satisfação. No ano de 2008,

aprovamos vários projetos nesta Casa - aliás, muitos são de minha autoria -, mas

houve um que realmente fez a diferença. Numa forte parceria com o Deputado

Domingos Sávio e o nobre Presidente José Henrique, foi aprovado o projeto de



____________________________________________________________________________
117

delimitação da metragem que pode ser utilizada nas margens dos lagos artificiais.

Antes havia um grande questionamento por parte da Justiça e dos órgãos ambientais,

orientando e exigindo que se afastassem 100m para se ocupar essas margens. As

áreas já ocupadas estavam sendo embargadas, causando grandes prejuízos para os

produtores, os proprietários, os empresários, para os futuros investidores,

principalmente na área do turismo em locais de grande potencial. Portanto, graças

aos nossos companheiros, no final do ano votamos e aprovamos, nesta Casa, a

distância de 30m. E o resultado já é muito claro e bastante expressivo. Voltou-se a

investir na margem dos lagos. Há várias construções, vários condomínios, várias

pousadas, ranchos, e, ao mesmo tempo, vemos uma preocupação com projetos

técnicos, de acordo com a lei aprovada. Vimos que deu certo e agora esperamos

continuar nessa parceira com o Ministério Público, com os órgãos ambientalistas,

para explorarmos o máximo possível, mas respeitando, principalmente, o meio

ambiente e protegendo as margens dos lagos.

Agora vou falar sobre o que sempre disse em todos os pronunciamentos dos quais

participei nesta Casa: o empobrecimento do produtor rural. Nunca se viu na história

deste país tanto aperto em cima do produtor rural. Antes, o produtor rural trabalhava,

produzia, ganhava, crescia; hoje, a maioria paga para trabalhar, para produzir. A

verdade é que ele está endividado, e o seu endividamento é crescente. Ademais, não

temos visto maiores avanços nas negociações das dívidas dos produtores. Quanto a

essa questão, o governo federal tem sido insensível. Houve, sim, uma prorrogação,

passando-se o vencimento do final do ano para março e, agora, para o meio do ano.

Todavia, isso não adianta porque o produtor rural está sem condições, sem renda

suficiente para arcar com essas dívidas. Neste país é esse produtor que faz a

diferença, visto que o fruto do seu trabalho, ou seja, sua produção é que faz a

balança comercial obter sempre grande superávit. Apesar disso, infelizmente ele não

tem sido recompensado à altura. Vários movimentos e ações foram feitos,

planejados. Realizamos aqui um grande debate a partir de requerimento de minha

autoria, aprovado por todos os Deputados da Comissão de Política Agropecuária. Na

oportunidade, reunimos aqui mais de mil produtores e estabelecemos várias

discussões, algumas das quais avançaram. As manifestações continuam. No dia 16,
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na cidade de Varginha, haverá uma grande manifestação dos produtores rurais, que

provavelmente irá fechar o comércio e parar as rodovias e a cidade. É preciso chamar

a atenção do governo federal para o descaso com o produtor rural. Então, esperamos

que o governo acorde, nos escute antes que seja tarde e nossas propriedades caiam,

cada vez mais, nas mãos de multinacionais. Antes, nossas propriedades caíam nas

mãos de grandes empresários brasileiros, mas há algum tempo começaram a cair

nas mãos de multinacionais, que passaram a ocupar as melhores áreas deste país.

Na verdade, hoje até as multinacionais estão paradas em virtude da crise

internacional. Todo o mundo está ficando asfixiado, sem gás e sem rumo para

produzir, o que muito nos preocupa. Na manifestação que acontecerá em Varginha,

esperamos conseguir realizar uma ação mais concreta a fim de que o governo federal

entenda essa necessidade. Dentro do governo há pessoas conscientes, que têm

tentado ajudar, a exemplo do Ministro da Agricultura Reinhold Stephanes, que tem

sido sensível e já entendeu o tamanho do problema que cerca o produtor rural.

Entretanto, observamos que o Ministério da Fazenda ainda não se deu conta das

dificuldades que enfrentamos. No próprio governo há também grandes desavenças, a

exemplo do que acontece com o Código Florestal. A legislação brasileira, no tocante

ao meio ambiente, é impraticável, impossível de ser cumprida. Para cumpri-la seria

preciso extinguir mais de 1 milhão de propriedades somente no Sudeste e no Centro-

Sul do Brasil. Por quê? Porque, de acordo com o Código Florestal, várzeas próximas

a rios e ribeirões são áreas de proteção permanente; logo, não podem ser

agricultáveis. Nesse caso, o arroz praticamente não poderá mais ser produzido no

Brasil, visto que essas propriedades terão de ser extintas. Ainda segundo o Código,

propriedades com 45% de declividade não poderão produzir. Então, será extinta a

produção de uvas do Rio Grande do Sul e de mais da metade do café do Sul de

Minas e da Zona da Mata. Não é possível cumprir essa legislação. Certas pessoas

que dizem que os produtores não querem deixar 20% da sua propriedade para

proteção ambiental, porque são egoístas ou não estão preocupados com o meio

ambiente não conhecem a legislação. A lei determina que o produtor deve reservar as

áreas a serem protegidas, como as nascentes, as margens dos rios e as matas, ou

melhor, as Áreas de Proteção Permanente - APPs -, além de mais 20% da sua
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propriedade, que normalmente são áreas produtivas. Para a legislação, não importa

se essas áreas são planas, superplanas, se de altíssima fertilidade, se utilizadas para

produção de 10t, 12t ou 15t de milho por hectare ou para produção de 50 sacas de

café por hectare por ano. Para a legislação, não importa qual a área, simplesmente

determina que devem ser reservados 20% da área. Essa lei, que é impraticável, está

engessando o produtor, deixando-o cada dia mais endividado, porque ele está sendo

multado e impedido de explorar sua propriedade da melhor forma possível. Tanto isso

é verdade que o próprio Ministro da Agricultura se posicionou a nosso favor, ao dizer

que realmente é preciso haver 20% de área protegida, desde que esse percentual já

inclua as margens dos rios, as matas, as nascentes e os topos de morros com

declividade exagerada, onde não se aplica uma cultura plantada permanente. Ontem

nossa Comissão de Agropecuária aprovou um requerimento por meio do qual se

pretende fazer um grande debate. Estão sendo realizadas discussões sobre o tema

em todo o Brasil, como em Uberaba, onde estavam presentes os Deputados Adelmo

Carneiro Leão, Domingos Sávio e Paulo Piau, além do Deputado Federal Marcos

Montes. Fizeram-se presentes, naquela reunião, vários Deputados Federais. Essa

discussão realmente está mexendo com a vida do produtor rural e com toda a

sociedade brasileira de maneira significativa. Se não houver uma mudança na

legislação ambiental ainda neste ano, não sabemos o que ocorrerá no futuro. O

próprio governo federal, que estava a exigir licenciamento ambiental até março para

todas as propriedades, prorrogou o cumprimento da exigência por mais um ano.

Provavelmente o fez após perceber que estava fazendo besteira ao exigir o

cumprimento de uma lei burra como essa. Ademais, se 10% dos produtores rurais

brasileiros resolverem cumprir tal lei, considerando-se a forma como está redigida, o

governo federal não terá como dar vazão a toda a documentação, uma vez que não

possui estrutura física e pessoas capacitadas para o trabalho a ser realizado. A lei

obriga o agricultor a um cumprimento, sem que haja condições para tanto. Trata-se

de uma obrigação de fazer algo que é impossível.

Onde está o direito de propriedade? Alguns exemplos nos assustam. Na semana

passada, deparamo-nos novamente com o problema dos sem-terra. Está passando

da hora de o Brasil rediscutir a reforma agrária de maneira muito acentuada, de forma
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a avaliar os resultados obtidos até o momento. Em 10 anos, foram assentadas mais

de 900 mil famílias no Brasil, graças ao desassentamento de cerca de 600 mil.

Famílias com tradição no campo, cujos membros se levantam cedo e trazem as mãos

calejadas, perderam suas propriedades, embora quisessem trabalhar e produzir. Por

não possuírem renda suficiente para a produção, perderam suas propriedades.

Trocaram 600 mil por 900 mil famílias que, na maioria das vezes, não estão

preparadas para produzir. Produtores tradicionais, que tinham cultura no campo, e as

vidas ligadas à terra, perderam suas propriedades. É preciso repensar a maneira de

se fazer reforma agrária, com começo, meio e fim. É necessário colocar as pessoas

certas nessas terras, além de proporcionar-lhes tecnologia e apoio à comercialização

e crédito na hora certa, até mesmo para estocagem e para armazenagem. Mais

ainda: o produtor precisa de informação, pois precisa estar preparado para competir

com o mundo cada vez mais moderno. Quando se fala de reforma agrária, mais

precisamente, de exemplos negativos, existe coisa mais feia do que a que aconteceu

agora em Pernambuco, em que sem-terra mataram pessoas que estavam

trabalhando, cuidando das propriedades rurais, do direito à propriedade do produtor

rural? Fato é que pessoas foram assassinadas. Eu, que sou católico praticante, fico

pensando qual foi a manifestação da Igreja até agora. A Igreja não fez nada.

Entretanto, caso tivessem matado um sem-terra, talvez a manifestação tivesse sido

mais forte, isto é, a sociedade brasileira teria reagido com maior vigor. Não sou contra

o Movimento nem contra pessoas que querem seu pedaço de terra, mas sou contra a

forma como isso tem sido feito, mediante expulsão de produtores tradicionais. Tanto

isso é verdade que temos exemplos a citar. Na minha cidade, São Sebastião do

Paraíso, existem produtores que perderam suas propriedades no Norte de Minas e

que, desde então, passaram a ter problemas financeiros; há, aliás, um que se

suicidou. Há poucos dias, um moço de 40 anos suicidou-se em razão de dificuldades

financeiras originárias de uma invasão de terra.

Sr. Presidente, deixo aqui estas minhas palavras e também a minha preocupação

com o direito de propriedade, que realmente precisa valer na prática. Infelizmente,

essa tem sido uma grande preocupação. Por fim, gostaria de mais uma vez

manifestar a importância dessa movimentação que ocorrerá na cidade de Varginha,
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agora, no dia 16, com o objetivo de se realizar uma grande manifestação para

mobilizarmos e convencermos o governo federal dos males por que tem passado o

produtor rural, que, com certeza, será uma espécie em extinção. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gustavo Valadares.

O Deputado Gustavo Valadares* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, o motivo que me traz à tribuna desta Casa, pela primeira vez neste ano, é

muito interessante, em especial para os belo-horizontinos, num primeiro momento.

Durante o ano de 2008, aconteceram as eleições municipais, das quais tive

oportunidade de participar, em Belo Horizonte, concorrendo ao cargo de Prefeito da

nossa cidade. Uma das grandes preocupações da população belo-horizontina, que

pudemos observar durante as nossas caminhadas na época, dizia respeito à questão

da mobilidade urbana em Belo Horizonte, que não é diferente em outras grandes

cidades do mundo. Todas as metrópoles do mundo têm como um de seus principais

problemas, além da segurança, a mobilidade urbana.

Eu, que sempre fui um entusiasmado com o assunto, tive oportunidade de lidar com

isso, visto que, naquela ocasião, já era Presidente da Comissão de Transportes e

Obras Públicas, a cuja Presidência fui reconduzido no último mês de fevereiro.

Por gostar de minha cidade e por querer o melhor para ela, comecei a estudar

alternativas para melhorar a mobilidade urbana em nossa cidade e amenizar o

sofrimento dos belo-horizontinos. Belo Horizonte é hoje a segunda cidade do País

onde mais se compra carro e moto, anualmente. Belo Horizonte só perde para São

Paulo porque, infelizmente, ainda temos um transporte coletivo de baixa qualidade,

apesar de ele já estar melhorando. Também temos um metrô que ainda não teve

concluída nem a sua primeira linha, que deveria ir do Eldorado até a Estação

Vilarinho, em Venda Nova, e que muito pouco ajuda ou ameniza o sofrimento dos

belo-horizontinos no tocante a transporte e mobilidade urbana.

Por isso pesquisei, estudei, viajei e conheci diversas cidades do mundo em que a

bicicleta já foi adotada como transporte alternativo, que ajuda no deslocamento e

diminui o número de veículos na rua e de viagens de ônibus e táxis. Assim fiz essa

proposta durante a campanha, mas fui muito mal compreendido naquele momento.
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Mesmo hoje, quando faço minhas visitas por Belo Horizonte e encontro amigos e

companheiros que estavam conosco naquela época, vejo que muitos ainda

questionam essa proposta de fazermos da bicicleta um meio de transporte em Belo

Horizonte, todos com a mesma resistência: a idéia de que, como Belo Horizonte tem

um relevo muito acidentado, não poderíamos ter aqui a bicicleta como meio de

transporte. Tive a oportunidade de conversar com muitas pessoas que faziam e ainda

fazem uso do transporte coletivo, e muitas delas me disseram que, dentro dos ônibus,

as pessoas discutiam a proposta do Gustavo de trocarem o ônibus e o carro pela

bicicleta. Mas essa nunca foi a minha idéia. A bicicleta pode e deve ser usada para os

pequenos deslocamentos. Para que tenham uma idéia, hoje 35% da população de

Belo Horizonte faz seus deslocamentos a pé, não se utiliza do ônibus, do carro ou do

metrô.

Então, Sr. Presidente, trouxe esse assunto novamente para a pauta das nossas

discussões nesta Assembleia hoje porque, no último sábado, dia 28 de fevereiro, o

jornal “O Tempo” veiculou uma notícia que muito me agradou: a BHTRANS - agora

sob nova direção, com um Presidente que tem conhecimento de engenharia de

tráfego e vem da área de transporte do governo do Estado, o Sr. Ramon - anunciou

que vai construir 18km de pistas exclusivas para bicicletas em Belo Horizonte. Assim

venho hoje a esta tribuna, em primeiro lugar, para dizer que o que pregávamos em

um passado não muito distante - no ano passado - já foi incorporado pela BHTRANS

e começará a ser implementado ainda neste ano, no início da gestão do Prefeito

Márcio Lacerda, o que me deixou muito feliz. Além das seis novas ciclovias, que

compreendem 18km, a Prefeitura ainda vai fazer a instalação de bicicletários. Durante

o mês de dezembro, Deputado Padre João, tive a oportunidade de ir ao Rio de

Janeiro, especificamente ao Forte de Copacabana, onde, como já se havia divulgado,

foi instalado um bicicletário por meio de uma parceria da Prefeitura com uma empresa

da iniciativa privada. A coisa funciona excepcionalmente bem: depois de fazer o seu

cadastro, o cidadão, quando precisa utilizar a bicicleta para um pequeno

deslocamento, dirige-se ao bicicletário e passa o cartão que recebe ao fazer o

cadastro, retira a bicicleta do bicicletário, faz a sua viagem e a entrega em outro

bicicletário, próximo do seu ponto final de deslocamento. Em Belo Horizonte, a
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Prefeitura, seguindo o mesmo caminho, Deputados João Leite e Rômulo Veneroso,

anunciou a construção de alguns bicicletários.

Se V. Exas. me perguntarem se com isso resolveremos o problema do tráfego e da

mobilidade urbana em Belo Horizonte, certamente direi que não. Para resolver-se o

problema da mobilidade urbana em Belo Horizonte, é essencial haver uma grande

expansão do metrô em nossa cidade - na minha opinião, por meio de uma parceria

público-privada, até porque, como tenho dito e reiterado, não adianta ficarmos sob o

discurso do governo federal de que passará a dar atenção ao nosso metrô, já que,

durante os últimos anos, isso não aconteceu, portanto é preciso uma parceria com a

iniciativa privada.

Como estava falando a respeito de bicicletas, nos últimos 10 anos, de 1998 a 2008,

o número de veículos automotores que transitam todos os dias, em Belo Horizonte,

praticamente dobrou, passando de 600 mil para quase 1.200.000. É por isso que me

senti muito entusiasmado em voltar à tribuna, pela primeira vez neste ano, para

parabenizar a BHTRANS. Espero poder ver funcionando em breve esses bicicletários

e ciclovias, que serão instalados nos seguintes locais: Avenida Saramenha, no Bairro

Guarani; ligação da Avenida Vilarinho à Lagoa da Pampulha, que já possuem

ciclovias; ligação da Avenida Canal à Estação BHBUS do Barreiro, passando pela

Avenida Teresa Cristina; Avenida Américo Vespúcio, ligando a Avenida Antônio

Carlos à Avenida Carlos Luz.

Outra ciclovia muito interessante, que eu já dava como exemplo durante os debates

a respeito das minhas propostas quando candidato a Prefeito de Belo Horizonte, é a

que ligará a Região Leste ao Centro da cidade. O relevo dessa região permite que se

instalem ciclovias e ciclofaixas que dêem condições ao ciclista de transitar com

segurança e agilidade, usando a bicicleta como meio real de transporte. A última

ciclovia será na Savassi, iniciando-se na Rua Professor Morais, passando pela

Avenida Bernardo Monteiro, depois de cruzar a Avenida Afonso Pena, seguindo até o

Boulevard Arrudas, fazendo a ligação da Savassi ao Centro da cidade.

Parabenizo a BHTRANS por esse belo trabalho, pois agora começa a atuar de

forma coerente, indo ao encontro das idéias daqueles que a criaram. Deputado

Sargento Rodrigues, V. Exa. também já brigou muito por isso: a BHTRANS precisa
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deixar de ser essa companhia arrecadadora de multas que se tornou e voltar a ser

uma companhia de engenharia de tráfego, e ela agora dá sinal de que voltará a sê-lo.

Ela deve ser uma companhia que pense soluções para amenizar o sofrimento do

belo-horizontino e dos nossos conterrâneos mineiros que vêm a Belo Horizonte

utilizar os mais diversos serviços, mas que sofrem com o caos em que se encontra o

nosso trânsito. Parabéns à BHTRANS, ao Prefeito de Belo Horizonte e ao novo

Presidente da BHTRANS, Ramon, um grande amigo.

Para reforçar, gostaria de fazer mais um pleito à BHTRANS e ao Prefeito: que a

fiscalização de trânsito seja transferida à Guarda Municipal, que já possui um grupo,

os chamados Quepes Brancos, que têm capacidade e condições de fazer o trabalho

de fiscalização. A BHTRANS deve ficar responsável, única e exclusivamente, por

pensar nessas soluções para amenizar o sofrimento de quem anda pelas ruas de

Belo Horizonte diariamente.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Cumprimento V. Exa. pela

lembrança de propostas que fez durante sua campanha. A questão da ciclovia e da

ciclofaixa é de extrema necessidade para Belo Horizonte, onde todos nós que

conduzimos veículos sabemos que o trânsito está estrangulado. Por outro lado, há

inúmeras pessoas querendo utilizar a bicicleta para se locomover para o trabalho,

para a faculdade ou para qualquer outro local, mas não têm encontrado essas

ciclovias e ciclofaixas.

Também, obviamente, as pessoas que conciliam o veículo de propulsão humana -

bicicleta e “mountain bike” - para se locomover e para cuidar da saúde, fazem as

duas coisas ao mesmo tempo.

Parabéns! V. Exa. traz um assunto de grande relevância, especialmente para o

belo-horizontino, reconhecendo que, se o Prefeito tomou essa decisão com a

BHTRANS, ele está no caminho certo. Medidas como essa merecem o nosso apoio,

os nossos cumprimentos e os nossos parabéns. V. Exa. está de parabéns por ter-se

lembrado de tema tão relevante para a nossa Belo Horizonte. Parabéns, mais uma

vez, a V. Exa.

O Deputado Gustavo Valadares* - Agradeço a V. Exa. a contribuição.

Para finalizar, Sr. Presidente, já que meu tempo está-se encerrando, gostaria
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apenas de deixar claro que não ocupei hoje a tribuna com um sentimento de vaidade,

apenas para dizer e propagar que essa idéia de ciclovia e da bicicleta como meio de

transporte foi criada por mim na última eleição. Não foi por isso. Vim à tribuna para

fazer o que é minha obrigação. Como um parlamentar que tem por obrigação

defender os interesses da população, incluindo a de Belo Horizonte, venho à tribuna

para bater palmas à BHTRANS pelo excepcional trabalho e para dizer que contam

aqui com um soldado, que estará à disposição deles na Comissão de Transporte,

Comunicação e Obras Públicas, para expandirmos ainda mais esse programa e

fazermos, efetivamente, da bicicleta um meio de transporte. Quero deixar claro que

isso não é obrigatório; é para aqueles que querem e preferem utilizar a bicicleta a

ficar 1 hora, meia hora, 40 minutos, num deslocamento pequeno, dentro de um

ônibus ou de um veículo automotor.

Muito obrigado a V. Exa. pela atenção, e até a próxima oportunidade.

* - Sem revisão da orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana.

O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Srs. Deputados, imprensa, público que

nos vê das galerias - com um carinho especial, cumprimento os Vereadores da

Câmara de Buenópolis aqui presentes -, telespectadores da TV Assembleia,

funcionários da Casa, boa tarde.

Mais uma vez, ocupo a tribuna da Assembleia, pois tenho um grave assunto para

falar nesta Casa Legislativa e levar ao conhecimento da imprensa e da população do

nosso Estado. É um absurdo o que acontece com os pais de família, os barraqueiros

da feira de veículos do Mineirão. O governo tem de interceder; esta Casa Legislativa

tem de questionar, porque há muita gente sofrendo perseguições. Perseguições

essas que diagnosticamos ao receber as reclamações e por meio da intervenção do

Ministério Público, da nossa intervenção e do acompanhamento do processo

licitatório para o uso daquele espaço. Novamente foi suspensa a licitação do espaço

utilizado pelos feirantes, uma vez que ela deveria ter sido realizada considerando a

feira como um todo, ou seja, o espaço utilizado pelos expositores de veículos também

tinha que ter sido incluído. Falo da feira de veículos do Mineirão, aos domingos.

O Ministério Público e a Defesa do Patrimônio Público entenderam que a
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competência de gestão do espaço externo da referida feira é do Município, e não da

Ademg. Agora temos a informação dos representantes da Associação Comercial dos

Feirantes de Minas - ACF -, composta dos barraqueiros da feira livre de veículos do

Mineirão, de que estão sendo ameaçados pelo Sr. Dirceu Pereira - que merece todo o

nosso respeito -, impedindo filhos de feirantes de entrar naquele espaço, como se

fosse propriedade particular sua e, de forma até jocosa, humilhando as pessoas e

desrespeitando autoridades constituídas, eleitas pelo povo, dizendo: “Pode ir atrás de

quem quiser para ver se entra aqui”.

Quero alertar o ilustre senhor para o fato de que, como defensor dos menos

favorecidos, tentarei superar essa sua arrogância e fazer o possível para que todo e

qualquer cidadão tenha livre acesso e direito de ir e vir nessa área da qual S. Exa. se

considera dono, mas que, na realidade, não é. Trata-se de um espaço público, e toda

e qualquer pessoa que ali trabalha, ou não, tem o direito de nela transitar. Temos ali

gente humilde, que tem e merece respeito e dignidade, pois são pais, mães, avós,

irmãos, trabalhadores esforçados e famílias que estão na feira desde a época em que

ficava na Avenida Catalão, há aproximadamente 20 anos, trabalhando com honradez

e dignidade, fazendo disso o seu ganha-pão.

Sempre estranho o fato de que a direção da Administração de Estádios de Minas

Gerais - Ademg -, que, na prática, só se interessa pelo Mineirão, apenas há três anos

se preocupa em tentar licitar o espaço por eles ocupado, totalizando 27 barracas. A

Ademg continua, mensalmente, pressionando os barraqueiros com novos contratos,

ameaçando-os com a possibilidade de novas licitações e aumentando o valor cobrado

semanalmente pelo espaço, de forma abusiva e sem nenhum critério justificado.

Dessa maneira, pressionados, os barraqueiros assinam os contratos com medo de

perderem seu ganha-pão. Como o valor desse espaço é aumentado sem nenhum

critério, eles já estão tendo dificuldades para pagar esse compromisso, pois não

vendem o suficiente para obter lucros e custear os aumentos abusivos. Digo abusivo

e cito o exemplo: o preço de uma vaga da barraca era de R$10,00 - por evento, todos

os domingos -, idêntico ao valor cobrado por cada veículo exposto - por domingo -, no

ano passado, mas hoje, ou seja, um ano depois, os barraqueiros estão pagando

R$80,00, enquanto os expositores de veículos continuam pagando os mesmos
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R$10,00. Eles têm recibos, contratos e comprovantes. Pergunto: o que aumentou

800% em um ano? Só a Ademg para com os barraqueiros da Feira de Automóveis do

Mineirão, realizada aos domingos.

Estranho mesmo é que a Ademg não se preocupa em licitar o espaço de milhares

de veículos, uma vez que, nos últimos dois anos, não houve publicação alguma

referente à licitação desse espaço, tendo em vista a sua suspensão pelo Ministério

Público. A própria administração da Ademg pediu recentemente o arquivamento de

um processo judicial, alegando ser impossível fazer uma licitação, considerando que

o Mineirão passará por reformas, a partir deste ano, para a Copa de 2014. É estranho

que não o fazem para os veículos, mas sim para os barraqueiros. Mais estranho

ainda é que, anteriormente, o estacionamento do Mineirão, antes do questionamento

feito por nós anos atrás junto ao então Secretário de Planejamento e Gestão e atual

Vice-Governador, Antônio Augusto Anastasia, era utilizado por aproximadamente 2

mil veículos e agora está sendo ocupado por aproximadamente 5 mil, que pagam à

Ademg pelo uso do espaço. Esse é um fato estranho, pois anteriormente o mesmo

espaço cheio só constava em torno de 2 mil veículos e agora está chegando a 5 mil,

após reclamações de cobranças feitas. Aliás, esse fato foi citado pelo jornalista Willy

Gonser, da Rádio Itatiaia, ao comentar um jogo realizado no Mineirão dias após

nossa denúncia ao Secretário. Ele disse mais ou menos assim: “Parece que o

estacionamento do Mineirão cresceu da noite para o dia”. O que aconteceu?

Estou tentando, há muitos anos, resolver essas pendências entre os feirantes e a

administração da Ademg, e não consigo solucioná-las definitivamente.

Quando pensamos que estão sensíveis ao caso, voltam atrás e ameaçam

novamente os feirantes. Então, para tirar as dúvidas, devemos verificar de quem é

realmente o direito de exploração da área do estacionamento, das barracas, etc.

Solicitarei ao Presidente desta Casa a criação de uma Comissão Especial para

esclarecer o que realmente vem acontecendo. Os feirantes estão pedindo socorro há

vários anos e precisam do nosso apoio, uma vez que não há mais uma relação de

confiança entre eles e a diretoria da Ademg, mas, sim, medo, pavor das ameaças,

cobranças exageradas e terrorismo. Infelizmente, não estamos conseguindo entender

a situação sem uma apuração mais aprofundada. Tenho até mesmo informações de
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que os antigos concessionários dos bares existentes no Mineirão estão sendo

convidados para retomar suas atividades, visto que os atuais vencedores da licitação

não estão conseguindo manter as atividades e os serviços exigidos. Definitivamente,

a criação dessa Comissão Especial será primordial para esclarecer tantos impasses e

dúvidas. Para tanto, conto com o apoio de todos os meus pares, especialmente do

Presidente desta Assembleia.

Por isso, Sr. Presidente, Srs. Deputados, apresentei requerimento em que solicito

ao Presidente da Assembleia seja constituída Comissão Especial com o objetivo de

apurar possíveis irregularidades na gestão da Ademg. A justificação é que a

administração da Ademg, autarquia que controla o Mineirão e o Mineirinho há vários

anos, esteve envolvida em uma série de denúncias que motivaram a realização de

uma investigação criteriosa pela Auditoria-Geral do Estado, em decorrência de

requerimento apresentado por este Parlamento em 2000. Tais denúncias foram

comprovadas.

Há alguns anos tenho recebido denúncias de novas possíveis irregularidades

referentes à administração do estacionamento do Estádio Magalhães Pinto que dizem

respeito ao uso do espaço físico destinado à instalação de barracas de alimentação

da feira de veículos no Mineirão, à venda de ingressos e, ainda, à feira mineira de

arte e artesanato realizada no Mineirinho, tendo em vista a insegurança dos

expositores, causada pelas notícias de que a feira acabará. Dessa forma, torna-se

necessária a constituição de uma Comissão Especial para apurar definitivamente a

veracidade ou não dos fatos aqui relatados e de outros que porventura surjam. Assim,

apresentamos este requerimento em que solicitamos a criação de uma Comissão

Especial.

O outro assunto que me traz aqui diz respeito à questão já discutida pelo Deputado

Antônio Carlos Arantes sobre o MST. Realmente, a ação do MST é até positiva. Não

somos contra o trabalhador querer terra para trabalhar. Somos a favor daquilo que os

militantes do MST buscam. No entanto, não podemos comungar ou aceitar as

atitudes, as maneiras e os meios como isso tem sido feito. Estamos vendo os

exemplos de muitos militantes que recebem terra e, depois de assentados, vendem

ou abandonam o que foi reivindicado anteriormente por eles. Alguns até voltam ao
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Movimento para continuar fazendo baderna.

Temos restrições e, definitivamente, não somos a favor disso. As invasões têm

ocorrido. Num regime de direito, não podemos aceitar situações deste tipo: uma

pessoa que adquire a terra e a registra é agredida de uma hora para a outra, com

atitudes de desrespeito às leis, seus animais são mortos e suas reservas florestais

destruídas; em alguns casos, como o da Aracruz, depois de muitos anos de trabalho,

seu laboratório de pesquisa genética é destruído; os trens - sejam da Vale ou não -

são impedidos de transitar; os trabalhadores são impedidos de entrar nas fábricas

para trabalhar; ocorrem agressões à Cemig e ao Congresso Nacional, com

quebradeiras. E agora descobrimos que, ao longo dos últimos seis anos, receberam

cerca de R$50.000.000,00 de dinheiro público. Essa situação que vem acontecendo

sob a chancela do governo federal é esquisita, é estranha. O governo tem feito muitos

acertos, mas precisa olhar isso.

Admirei a atitude do Presidente anteontem, quando se manifestou de forma

contrária ao ocorrido, até porque não houve somente quebradeira, mas assassinato.

Ele vestiu a camiseta do MST há dois anos, colocou o boné do movimento, tirou

retratos, passou à imprensa sua imagem de apoio e, agora, manifestou sua não-

concordância com a agressão, o assassinato ocorrido em Recife. As coisas estão

atingindo o limite. Elas vão se tornar banais, naturais, e, daqui a pouco, haverá

chacinas e assassinatos, com os quais não podemos concordar. Que continuem

lutando, mas de forma ordeira.

O problema é do governo, e não das empresas ou dos cidadãos. O governo tem de

desapropriar as terras legalmente e fazer os assentamentos de forma correta. Somos

favoráveis a essa medida e concordamos com o mérito dos sem-terra. As dimensões

que as coisas estão tomando nos assustam. Não podemos concordar com isso.

Eram essas as nossas considerações, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Padre João.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, colegas Deputados, saúdo também

aqueles que nos acompanham das galerias e pela TV Assembléia. Justamente neste

ano, o MST está celebrando os seus 25 anos. Tive a alegria e a grande oportunidade

da minha vida de poder participar das festividades no primeiro assentamento do
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Brasil, em Sarandi, interior do Rio Grande do Sul, onde também tive a felicidade de

conhecer grandes lideranças da esquerda de âmbito internacional, como Anita

Prestes, filha de Carlos Prestes e de D. Olga, e Leda Guevara, filha do Che, entre

outras lideranças que comemoraram os 25 anos. O MST surgiu para reparar a grande

injustiça desses 500 anos do denominado descobrimento. Fala-se em descobrimento,

mas quando os europeus invadiram o Brasil, ele já era habitado por indígenas.

Quando se fala em descobrimento, o que é uma farsa, muitos historiadores ainda

consideram que os índios pareciam bichos. Tentaram escravizar os indígenas e,

quando viram que não deu certo, buscaram os negros na África, como se fossem

mercadorias. Infelizmente, nobre colega Deputado Doutor Viana, pessoa que muito

admiro, tudo começou errado. O início do Brasil foi com muita injustiça, com muita

morte, muita perseguição, quando os humanos indígenas e negros eram tratados

como bichos. E não é fácil consertar o que começou errado, por isso a injustiça vem

se arrastando ao longo desses 500 anos. Como temos apenas 15 minutos, vamos dar

um salto na história para a libertação dos escravos. Denominaram Abolição da

Escravatura. Que abolição é essa se aos negros não é garantida a moradia ou a terra

para ser cultivada e trabalhada? Ficaram como reféns nas fazendas, e até pouco

tempo lhes foi negado o acesso ao estudo. Somente com o governo Lula, mesmo

assim com muita discussão e resistência da direita, da elite, um percentual de vagas

nas universidades federais foi destinado aos negros. Então temos que reconhecer

essas injustiças ao longo da história. Não quero aqui justificar a morte. A morte não é

para o ser humano. Fomos criados para a vida e devemos promover a vida com

palavras, gestos e todas as nossas ações em qualquer lugar que estejamos. Esse é o

nosso dever. Isso faz parte da natureza humana. Eu, enquanto cristão, creio com

convicção que sou a imagem e semelhança de Deus. Deus é o Deus da vida, e eu,

enquanto imagem dEle, tenho o dever de promover a vida em todas as minhas ações,

seja em relação comigo mesmo, seja em relação com o outro. Esse dever é inerente

à minha natureza. Mas não podemos generalizar, criminalizar, condenar o Movimento

como um todo. Onde não existe erro? Vamos começar daqui. Temos que começar da

nossa própria Casa. Será que não existem pessoas na política que negam a própria

natureza dessa palavra, que deve significar o compromisso com o bem comum? Será
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que não existem pessoas no poder, com cargo no Executivo, no Legislativo ou no

Judiciário, que estão a serviço deles mesmos ou a serviço da sua família, ganhando

altos salários e utilizando o poder para continuar explorando, ameaçando, retaliando,

perseguindo, buscando sempre vantagens pessoais? Então, há os exageros, na

política, na polícia, na medicina, no clero e entre os pastores. Infelizmente isso

acontece, pois é inerente ao ser humano. O nosso querido e saudoso D. Luciano

Pedro Mendes de Almeida dizia que parece haver no ser humano um vírus da

corrupção. De fato, se a defesa, a imunidade da fé, das relações dessa pessoa

caírem, o vírus ganha força e leva a pessoa aos extremos, como até mesmo a

cometer assassinato. Não se justifica, de fato, a violência, mas a luta do MST é justa,

pois é para reparar injustiças. Só em Minas Gerais temos milhões de famílias que

lutam por um pedaço de terra para trabalhar, para viver com dignidade. E isso é a

solução para o nosso país, para o nosso Estado. Aqui, até há pouco tempo, segundo

dados oficiais do Iter, tínhamos mais de 11.000.000ha de terras devolutas, que

continuam nas mãos das grandes empresas. Dizem-se reflorestadoras, mas

continuam expulsando o homem, a mulher, os jovens trabalhadores do campo. São

milhares e milhares de jovens que, na safra da cana, saem do Jequitinhonha, do

Norte de Minas e vão para São Paulo, para o Triângulo Mineiro. Fazem um trabalho

de semi-escravidão, longe de suas famílias. Não são todos que voltam. Alguns

morrem - tivemos várias mortes na safra do ano passado, e já está para se iniciar

outra - e outros constituem novas famílias.

Então, o problema da injustiça é grave, e a luta do MST é justa. O Ministro Gilmar

Mendes, usando o poder que tem, considerando-se o todo-poderoso, vem

encabeçando todo um trabalho de criminalização dos movimentos sociais, sobretudo

do MST. Ele diz que o MST, como outros movimentos, não pode receber recursos

públicos. Por que o instituto dele, dirigido por seu amigo pessoal Nélson Jobim, pôde

receber mais de R$2.400.000,00? Isso foi publicado na revista “Carta Capital”. Então,

Sr. Gilmar Mendes, o seu Instituto Brasiliense de Direito Público recebeu dinheiro

sem nenhum processo de licitação, sem nada. Ele usa o poder para receber recurso

público e ainda tem a cara-de-pau de querer criminalizar o MST, que luta pelo acesso

à terra, movimento que vem remendando as deficiências do Estado. Um exemplo
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disso é o que ocorre no Rio Grande do Sul com as escolas itinerantes, coordenadas

pelo MST. Agora, a Governadora Yeda Crusius e o Ministério Público suspenderam

todos os recursos repassados a essas escolas itinerantes, aonde o Estado não chega

para dar uma educação de qualidade às nossas crianças e aos nossos jovens. Além

disso, o MST com um todo, no que se refere a disciplinas e modelo de educação, tem

uma grade curricular superior ao do Ministério da Educação. Nesse aspecto, o MST é

exemplo de disciplina, organização e garantia de justiça às crianças, aos jovens, aos

homens e às mulheres que nunca tiveram oportunidade de ter um pedaço de terra

para trabalhar. E, em uma articulação, uma orquestração coordenada pelo grande

líder da direita Gilmar Mendes, que encabeça toda a ideologia da elite brasileira e

está em sintonia com as redes de televisão, sobretudo a Rede Globo, estão buscando

pontos isolados: um assentamento que não deu certo, uma ou duas famílias que não

deram certo, para criar, no consciente do povo brasileiro, a idéia de que a reforma

agrária nunca deu certo e que está tudo errado. Ele, entretanto, não tem esse direito.

Essa é uma incoerência do Gilmar Mendes. Trago aqui o meu repúdio e quero ler

uma nota do Núcleo Agrário do PT, de que faço parte, em razão da minha militância

socialista, articulando esse movimento no âmbito do Brasil: “A Secretaria Nacional de

Movimentos Populares e o Núcleo Agrário Nacional do Partido dos Trabalhadores

solidarizam-se com a nota pública do Fórum Nacional pela Reforma Agrária e Justiça

no Campo e lamentam as declarações do Presidente do STF, Ministro Gilmar

Mendes, que, em face das mortes trágicas ocorridas em Pernambuco, envolvendo

conflito fundiário que se arrasta na Justiça, recoloca no cenário nacional a

criminalização dos movimentos sociais, em especial do Movimento dos

Trabalhadores Rurais sem Terra, que lutam pela democratização da terra e por uma

vida digna para os trabalhadores rurais no Brasil. Ao mesmo tempo, deploram as

tentativas políticas e judiciais de inviabilizar a relação democrática e constitucional

entre o Estado - em especial dos organismos do governo federal - e os movimentos

sociais, entidades sindicais e organizações não governamentais, necessária para

enfrentar em parceria os graves e seculares problemas agrários e sociais do Brasil,

cujo enfrentamento exige o empenho de todas as pessoas e as instituições da

sociedade civil e do Estado, dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, em todos
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os níveis federativos, para romper os laços históricos que ainda aprisionam o Brasil à

sua herança colonial e escravista.

O Brasil precisa continuar e ampliar seu caminho de desenvolvimento com

eqüidade social. É preciso prevalecer o diálogo, o bom senso, a justiça e o respeito

aos direitos humanos para pavimentar a construção possível de uma cultura de paz e

um novo padrão civilizatório no agro brasileiro, cuja violação é sistemática, e as

principais vítimas são historicamente os trabalhadores rurais, sejam lideranças, sejam

sindicalistas, sejam advogados, sejam religiosos, sejam simples trabalhadores:

homens, mulheres e crianças que vivem no campo”.

Essa foi a nota da Secretaria Nacional de Movimentos Populares e do Núcleo

Agrário Nacional do PT. Sr. Presidente, deixo aqui nossa indignação. Encerro

fazendo uma pergunta ao Ministro Gilmar Mendes: como, em tão curto prazo, ele

concedeu a liberdade a uma pessoa que é comprovadamente corrupta, como o

banqueiro Daniel Dantas? Em 24 horas, ele conseguiu a liberdade. E tantos crimes

contra os trabalhadores ficam-se arrastando no Supremo. São essas minhas

considerações, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Cumprimento todos e todas. Farei aqui um desabafo e

deixarei toda a nossa solidariedade ao Juiz de Uberlândia, Sr. João Erci, que, no

cumprimento do seu dever, em uma ação impetrada pelo Ministério Público de

Uberlândia que questionava o valor da tarifa do transporte coletivo, tomou a decisão

de revogar o aumento que ocorreu no início do ano - aliás, no mês de férias, pegando

os estudantes e os trabalhadores de surpresa. Logo após as eleições, houve um

aumento no valor das passagens de ônibus em Uberlândia, passando de R$1,90 para

R$2,20, mais de 15% de aumento. Trata-se de um aumento praticamente sem

transparência nenhuma, sem audiência pública, sem oferecimento das planilhas de

custo para a sociedade verificar os gastos das empresas, há muitos anos sem

licitação. Trata-se do segundo aumento. No início da gestão passada, o Prefeito havia

aumentado o valor da passagem de R$1,50 para R$1,90. O valor da passagem de

Uberlândia hoje é de R$2,20, e já é uma das mais caras do Brasil. Quando aumentou

de R$1,50 para R$1,90, qual foi a justificativa? Foi a de que haveria uma melhora em
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toda a frota de ônibus, uma renovação de 100% da frota. Além de renovar 100% da

frota de ônibus em Uberlândia, haveria melhora da qualidade e pontualidade nos

horários. Infelizmente isso não aconteceu. Essa foi a justificativa. E, novamente, a

mesma justificativa para passar o valor da passagem de R$1,90 para R$2,20.

Cumprindo a legislação, o Juiz de Uberlândia acatou uma representação do Ministério

Público e reduziu o valor da passagem. Informa a matéria do jornal “Correio de

Uberlândia”: “Juiz revoga aumento das passagens; PMU recorre, e tarifa fica em

R$2,20. O reajuste do dia 19 de janeiro foi concedido sem nova licitação para a

concessão do serviço”.

Então, antes de haver a licitação para a concessão do serviço, a Prefeitura

autorizou um novo aumento, justamente depois das eleições. Abro aqui um

parêntese: todos se lembram muito bem do caso de Juiz de fora, onde houve uma

determinação judicial para baixar o valor do preço das passagens após apresentação

de filmes e gravações de corrupção. Sabe-se que existe uma máfia do transporte em

todo o Brasil; é um vespeiro em todo o País. Infelizmente, a própria Justiça tem

dificuldades para analisar, investigar de forma mais profunda. Mas o Juiz João Erci,

de Uberlândia, cumprindo seu dever de forma muito corajosa, determinou que a tarifa

voltasse para o valor de R$1,90. Isso foi feito por meio de uma medida liminar que

atendeu a uma ação civil do Ministério Público de Uberlândia, o qual parabenizo. Não

pode haver aumento de passagem sem licitação, não pode haver aumento sem

processo licitatório, porque o serviço público é uma responsabilidade do poder

público, é uma concessão. E a concessão tem de ter qualidade, preço justo,

transparência em relação à planilha de custo.

O que aconteceu? O Juiz determinou a redução. A Prefeitura não acatou. E aí o

Prefeito disse que viria a Belo Horizonte para conversar com o Presidente do Tribunal

de Justiça, para resolver a questão. Já anunciou para toda a imprensa. Encontra-se

documentado. Foi isso mesmo que ele fez. O Prefeito veio a Belo Horizonte e

conversou com o Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Desembargador

Sérgio Resende, que, logo após ouvir os argumentos do Prefeito, suspendeu a liminar

que determinava que a tarifa voltasse para R$1,90.

Então, questiono esse posicionamento do Desembargador do Tribunal de Justiça
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de Minas Gerais. Queremos formar uma comitiva, marcar uma reunião - contando,

para tanto, com a presença do representante do Sindicato dos Usuários do

Transporte Coletivo - com o Desembargador para ouvirmos todas as justificativas.

Quero aprofundar-me nesse processo. Quero, ainda, hipotecar aqui a minha

solidariedade porque as questões jurídicas e legais não podem sofrer interferências

de outro Poder. Da mesma forma que a Assembleia não pode interferir no Tribunal de

Justiça, este, por sua vez, não pode, por meio da força do Poder Executivo ou de

alguns agentes públicos, ceder a pressão meramente política, sem levar em conta a

legalidade. Portanto, quero aprofundar essa discussão. Não importa quem seja. Pode

ser o Presidente do Tribunal de Justiça. Vamos lá cobrar explicações. Para obter

ações legais, tomaremos todas as providências, pois nossa responsabilidade é estar

ao lado do povo. Não temos medo de perseguições. Fomos muito perseguidos ao

realizar várias ações durante o processo eleitoral na cidade de Uberlândia, onde o

próprio Desembargador esteve presente para lançar a nova sede do Poder Judiciário.

Na minha avaliação, contrariaram-se vários pressupostos legais no tocante à

legislação eleitoral. Tive a felicidade de ser relator da Divisão do Judiciário, mas meu

nome não foi citado, não fui chamado para compor a Mesa. No momento,

compreendo que o Juiz Joemilson, Presidente do Foro Eleitoral, bem como o Prefeito,

que participava do processo eleitoral, praticaram um ato que fere a legislação

eleitoral. Na oportunidade, estava presente também o Desembargador Sérgio

Resende. Agora, novamente vemos esse posicionamento do Tribunal de Justiça, que

mantém a tarifa do ônibus em R$2,20. Portanto, queremos as justificativas, todas as

explicações. Para tanto, marcaremos uma reunião para conversarmos com o

Presidente do Tribunal de Justiça.

O Deputado Carlin Moura (em aparte)* - Nobre Deputado Weliton Prado,

primeiramente parabenizo-o, pois sua atitude está corretíssima. Como haverá

aumento da tarifa de ônibus sem que haja o pressuposto da licitação? A suspensão

da liminar sem adentrar na questão de mérito parece-me um precedente preocupante

e, por isso, merece ser verificada com maior cautela. A visita do Prefeito não pode ser

- e acredito que não seja - o motivo da suspensão da liminar simplesmente. Seria um

grave precedente, que não contribui com o processo. Sabemos que, por meio de
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denúncia do ilustre Deputado Weliton Prado ao Ministério Público, conseguimos a

suspensão do aumento da tarifa da Copasa, que não está submetida a nenhuma

agência reguladora e, logo, não tem quem controle seus preços. Mas a Copasa não

pode impor preço ao mercado, ao consumidor, sem que haja controle. O aumento da

conta de água da Copasa está suspenso também por força de uma liminar. Já

pensou, se a moda pega, se se suspende a liminar da Copasa? Isso é preocupante.

As entidades de defesa do consumidor, a comunidade e a Assembleia precisam ficar

atentas. Se deixarmos a porteira aberta, poderão ocorrer vários aumentos sem que

haja controle do Judiciário.

Parabenizo o Deputado Weliton Prado, com quem concordo plenamente. A liminar

deve ser mantida tanto no que se refere ao transporte coletivo de Uberlândia, visto

tratar-se de interesse público, quanto no que tange à conta de água da Copasa, que

não pode sofrer aumento enquanto não houver agência reguladora das atividades da

empresa.

O Deputado Weliton Prado* - Agradeço-lhe, Deputado Carlin Moura. Vou ler o que

saiu hoje no jornal “Correio”.

(- Lê:) “Transporte coletivo. Tribunal de Justiça mantém tarifa de ônibus em

R$2,20.” O pedido foi feito por Odelmo Leão, Prefeito da cidade, que vai tentar a

liberação da licitação. Há várias denúncias de irregularidades. Antes de haver o

processo para a escolha da empresa, os ônibus já estavam plotados e com adesivos

contendo o nome da empresa que ganharia a licitação. Essa denúncia foi feita pelo

Desembargador Sérgio Antônio de Resende.

“O Desembargador Sérgio Antônio de Resende, Presidente do Tribunal de Justiça

de Minas Gerais, suspendeu ontem, por tempo indeterminado, a medida liminar

concedida pelo Juiz da 1ª Vara de Fazenda Pública, João Ecyr Mota Ferreira, que

determinava o retorno da tarifa do transporte público de Uberlândia para R$1,90. O

Prefeito Odelmo Leão foi a Belo Horizonte fazer o requerimento após o pedido ter

sido negado pelo Juiz de Uberlândia.

No despacho, o Desembargador alega que a decisão de reduzir a tarifa tornou-se

atentatória à ordem pública, pois as concessionárias ameaçaram suspender a

prestação dos serviços ao tomarem conhecimento da medida. Resende acatou o
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argumento expresso pelo Prefeito, de que o retorno para R$1,90 implicaria ao

Município arcar com os prejuízos que as concessionárias viessem a ter com a

decisão liminar.”

Então, quanto à decisão do Juiz, não se aprofundou no assunto, não se ouviu a

outra parte, e muitos se preocupam com essa determinação do Presidente do

Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Na nossa avaliação, ela foi precipitada, e

queremos maiores justificativas. No nosso ponto de vista, não se pode atender a um

pedido político, havendo até interferência de um poder no outro. Isso realmente é

muito sério. Com todo o respeito ao Presidente do Tribunal de Justiça, queremos

marcar uma reunião, para obtermos todas as explicações sobre sua decisão.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Hely Tarqüínio) - Esgotada a hora destinada a esta

parte, a Presidência passa à 2ª Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia,

compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de

pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente

da próxima reunião.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 3.408 a 3.410/2009,

da Comissão de Segurança Pública. Publique-se para os fins do art. 104 do

Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Defesa do Consumidor - aprovação, na 1ª

Reunião Ordinária, em 3/3/2009, dos Requerimentos nºs 3.287 e 3.288/2009, do

Deputado Weliton Prado; de Segurança Pública - aprovação, na 1ª Reunião

Ordinária, em 3/3/2009, dos Requerimentos nºs 2.171, 2.177, 2.240 e 2.613/2008, da

Comissão de Direitos Humanos, 2.818/2008, da Comissão de Participação Popular,
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3.056/2008, do Deputado Fahim Sawan, 3.303 a 3.305/2009, do Deputado Weliton

Prado, 3.307 e 3.311/2009, do Deputado Ademir Lucas, e 3.319/2009, do Deputado

Carlin Moura; de Transporte - aprovação, na 1ª Reunião Ordinária, em 3/3/2009, dos

Requerimentos nºs 3.208/2009, do Deputado Delvito Alves, 3.209/2009, do Deputado

Padre João, 3.272, 3.275 e 3.276/2009, do Deputado Carlin Moura, 3.278/2009, do

Deputado Ademir Lucas, 3.282/2009, do Deputado Jayro Lessa, 3.316/2009, do

Deputado Doutor Viana, 3.320 e 3.321/2009, do Deputado Carlin Moura, 3.322/2009,

do Deputado Gil Pereira, e 3.333 a 3.337/2009, 3.339 a 3.342/2009 e 3.344 a

3.348/2009, da Comissão Especial dos Aeroportos; e de Política Agropecuária -

aprovação, na 1ª Reunião Ordinária, em 3/3/2009, dos Projetos de Lei nºs 2.929 e

2.941/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e do Requerimento nº 3.317/2009, do

Deputado Doutor Viana; e pelos Deputados Arlen Santiago - informando sua renúncia

como membro efetivo da Comissão de Direitos Humanos (Ciente. Publique-se.); e

Carlos Pimenta - informando sua indicação para membro suplente da Comissão de

Assuntos Municipais e indicando o Deputado Sebastião Helvécio para membro efetivo

da referida Comissão (Ciente. Designo. Às Comissões.).

Despacho de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Sávio Souza Cruz e outros

solicitando a convocação de reunião especial para homenagear o Colégio Santo

Antônio, de São João del-Rei, pelo centenário de sua fundação. A Presidência defere

o requerimento, de conformidade com o inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno.

Questão de Ordem

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, mais uma vez, gostaria de parabenizar

o Ministério Público, na pessoa do Promotor de Justiça Antônio Baeta, que impetrou

uma ação civil pública com base nas representações e nos requerimentos que

apresentamos ao Ministério Público em relação à tarifa de água cobrada pela

Copasa, ou seja, ao reajuste praticado pela estatal em 2007, que foi de 6,72%, em

média, e no ano passado, de 7,56%; é justamente isso que questionamos. Agora

voltamos a questionar o aumento de 8,65% almejado pela Copasa, a partir de 1º de

março. Fato é que conseguimos êxito nessa ação, visto que o Tribunal de Justiça de

Minas Gerais garantiu uma liminar contra a alta da tarifa de água. Aliás, o julgamento
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do mérito dessa ação deverá ocorrer dentro de 15 dias. Estamos muito felizes com

essa decisão, por isso gostaria de parabenizar o relator, Desembargador do Tribunal

de Justiça de Minas Gerais, Edgard Penna Amorim, que manteve a liminar. Não pode

haver aumento do valor da tarifa de água sem que haja uma agência reguladora para

definir e estudar a planilha. Da mesma forma, no que diz respeito à cidade de

Uberlândia, não pode haver aumento no valor da passagem de ônibus, de maneira

alguma, se não tiver um processo licitatório para isso. Então, se não tivermos a

garantia de uma agência reguladora, totalmente autônoma e independente, como já

cansei de falar, será o mesmo que colocar a raposa para tomar conta do galinheiro,

porque é a Copasa que define tudo. Conforme falei, a Copasa já queria um aumento

de 8,65%, um aumento que está na contramão de tudo aquilo que é discutido no

Brasil inteiro, como desonerar a carga tributária, gerar emprego e renda. Aliás, essa é

a preocupação do Presidente Lula, mas aqui, em Minas Gerais, vemos a contramão

de tudo isso, com o aumento do IPVA, por exemplo. Por falar em IPVA, o valor venal

do carro é muito mais baixo que o valor hoje cobrado pela Secretaria de Fazenda.

São vários os aumentos, como do valor da energia elétrica, da carga tributária, etc. E,

agora, a Copasa está querendo mais um aumento, sendo que o valor da água da

Copasa já é muito alto. A tarifa de água da Copasa é uma das mais altas do Brasil.

Ela cobra pelo esgoto e mais de 50% das cidades mineiras não têm tratamento de

esgoto. Dessa forma, não se justifica, o aumento do valor da água neste momento,

pois, além de imoral, é totalmente impertinente e ilegal, contrariando a legislação,

porque, conforme falei, tem de existir uma agência reguladora para poder definir o

sistema. Estamos muito felizes com essa decisão de impedir o aumento do valor da

conta de água da Copasa, que seria de quase 10%, na verdade, de 8,65%. Da

mesma maneira que reconhecemos o trabalho do Ministério Público, novamente

parabenizo o relator, Desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Edgar

Penna Amorim, que manteve a liminar e também pediu vista do processo ontem.

Essa matéria foi publicada no dia 3/3/2009, no jornal “Hoje em Dia” e também no

jornal “O Tempo”. E, agora, o julgamento do mérito deverá finalmente acontecer e

colocará um ponto final nesse imbróglio, nessa novela. Entretanto, em caso de

sucesso no julgamento do mérito da ação, a Copasa não informou se pretende
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realizar a cobrança retroativa nas contas de água, uma vez que a intenção inicial era

de que o reajuste passasse a valer a partir do dia 2 de março. A água é um bem

público essencial, mas, em Minas Gerais, ela é tratada como uma mercadoria.

Acreditamos muito na justiça, por isso, é importante parabenizar a Justiça e o

Ministério Público por esse feito. Da mesma maneira, quero deixar um alerta sobre o

valor da passagem em Uberlândia, onde o Tribunal de Justiça voltou atrás em uma

decisão judicial, por um pedido pessoal do Prefeito ao seu Presidente, garantindo que

a passagem ficasse em R$2,20, sem processo licitatório. Assim, fica o nosso

questionamento ao Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, de quem

vamos cobrar todas as explicações e justificativas. Como confiamos e sabemos que o

Presidente do Tribunal de Justiça é um homem sério, queremos sua justificativa para

que isso tenha sido motivado por um pedido do Prefeito. Lembro que ele tomou a

decisão muito importante de garantir a suspensão da construção da sede do

Ministério Público em Minas em Belo Horizonte e de utilizar-se esse recurso para o

interior. Essa é uma medida totalmente acertada. Mas questionamos a decisão sobre

o transporte público e a sua licitação em Uberlândia.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Inácio Franco,

solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º,

transferi-la ao Deputado Fábio Avelar. A Presidência defere o requerimento e fixa ao

orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Fábio Avelar.

O Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, a quem desde já agradeço a atenção,

Sras. Deputadas, Srs. Deputados, público presente, telespectadores da TV

Assembleia, antes de abordar o assunto propriamente dito que me traz à tribuna, e

embora eu vá me aprofundar nessa questão em outra oportunidade, gostaria de

discordar em grande parte do que foi dito aqui pelo Deputado Weliton Prado quando

se refere à tarifa e à implantação do sistema de tratamento de esgoto da Copasa.

Gostaria de salientar que esse debate é da mais alta importância, mas não

poderíamos deixar de comentar que a Copasa não é a única prestadora de serviço no

Estado. Ela responde, sim, por um grande número de Municípios, mas não é a única.

Assim, essa discussão deve-se dar não só em torno das cidades operadas pela

Copasa, mas também em torno das cidades operadas pela iniciativa privada, por
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empresas ou autarquias municipais ou pela própria Prefeitura.

A preocupação do Deputado Weliton Prado refere-se à cobrança retroativa da tarifa,

caso venha a ser julgado o mérito. Entendemos que nada mais justo do que se fazer

essa cobrança retroativa. É muito fácil falar desta tribuna que não podemos fazer isto,

que não podemos cobrar por aquilo, que a água é cara e é um dom da natureza. Em

meu entendimento, isso é demagogia, até porque nenhuma empresa distribui a água

na forma em que ela é fornecida pela natureza; todos sabemos que a água precisa de

tratamento, às vezes muito oneroso. Então, repito, é fácil fazer daqui uma crítica sem

fundamentação, usando a tática, para impressionar a todos os que nos escutam, de

dizer que a água é um dom da natureza. Isso é mentira. A água é um dom da

natureza, sim, mas, para que ela seja distribuída com responsabilidade e qualidade,

são necessários investimentos, às vezes altíssimos. Por isso, essa questão tarifária

tem de ser discutida com responsabilidade.

É certo que estamos agora com um problema jurídico sobre a necessidade de

implantação da agência. Isso é verdade. É urgente a necessidade de implantação

dessa agência, mas convém salientar que essa agência deverá ser criada não só

para a Copasa. É importante que se diga que todos os serviços de saneamento do

Estado estarão sujeitos a essa regulação, feita por empresas e consórcios municipais

ou mesmo pela própria agência de governo.

Eram essas as minhas considerações iniciais, mas oportunamente gostaria voltar a

debater essa questão com o Deputado Weliton Prado.

Desejo aproveitar esta oportunidade e este pequeno espaço de tempo para expor

assunto da mais alta gravidade, pois sempre que posso tenho manifestado

preocupação com a ameaça constante da possibilidade do retorno ao Aeroporto da

Pampulha dos vôos transferidos ao Aeroporto Internacional Tancredo Neves, para

atender apenas a interesses comerciais. Todos sabemos que esse assunto voltou à

tona exatamente para atender às reivindicações de empresas como a Azul Linhas

Aéreas, que vem fazendo um movimento em todo o País para a atividade de

operação de aeronaves de grande porte em aeroportos centrais, o que seria um

grande retrocesso.

Hoje, pela manhã, tivemos a notícia da manifestação de indignação feita na agência
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Estado ontem, às 20h42min. (- Lê:)

“O Governador Sérgio Cabral, do Rio de Janeiro, fez duras críticas à decisão da

Anac de liberar a utilização do Aeroporto Santos Dumont, na Capital fluminense, para

vôos nacionais. Segundo o Governador, a decisão anunciada hoje pela agência é um

deboche, com o esforço que foi feito para transformar o Aeroporto Antônio Carlos

Jobim, o Galeão, que estava ocioso, em aeroporto “hub”, ponto de distribuição de

vôos. Cabral anunciou que vai entrar na Justiça contra a decisão da Anac e fez sérias

ameaças.”

Da mesma maneira, esse assunto, vira e mexe, retorna aos nossos debates.

Tivemos informações de que, por meio de movimentação dessas empresas, a Anac

pretendia estender essa atividade para o Aeroporto da Pampulha, de maneira

totalmente contrária aos anseios do Estado de Minas Gerais, da Secretaria de

Desenvolvimento, da Assembleia Legislativa, da população e, principalmente, dos

moradores da região, que são definitivamente contrários a esse retorno. Mesmo

assim, essas empresas vêm lutando com muita força. Chegou a ser programada

audiência pública para janeiro em Belo Horizonte, que não aconteceu e ainda não foi

marcada, graças a Deus. Esperamos que não venha a sê-lo, sob pena de fazermos

uma movimentação intensa em Minas Gerais para impedir esse grande retrocesso

que será o retorno dessa atividade ao Aeroporto da Pampulha.

E vou citar algumas medidas e ações que por si sós demonstram a inviabilidade do

retorno dessa atividade ao Aeroporto da Pampulha. Primeiro, com a transferência dos

vôos para o Aeroporto Internacional Tancredo Neves, houve, por meio da equipe do

governo Aécio Neves, uma mudança radical do planejamento da nossa malha aérea

regional, fomentando um grande desenvolvimento dos nossos aeroportos regionais,

dotando-os, na sua grande maioria, de capacidade para operação noturna; e uma

programação, até 2011, de adequação, reformulação e implantação de novos

aeroportos, pois, já em 2011, somente a aviação regional já estaria comprometendo

totalmente a capacidade do Aeroporto da Pampulha. Esse já seria o primeiro ponto,

porque, tendo em vista a transferência para o Aeroporto Internacional Tancredo

Neves dos vôos de grande porte, foi adotada pelo governo a estratégia de fomentar a

aviação regional estadual, transformando o Aeroporto da Pampulha no portal da
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aviação regional do Estado de Minas Gerais, de acordo com a Anac.

Outro ponto que gostaríamos de salientar, mais uma vez, é que, numa nova

comissão que foi criada atendendo a uma determinação do Deputado Alberto Pinto

Coelho, Presidente desta Casa, no final do ano passado, depois de quatro meses de

estudo, chegamos à conclusão da inviabilidade da utilização do Aeroporto da

Pampulha para operação de aeronaves de grande porte. O aeroporto não apresenta

as menores condições de segurança, não oferece segurança necessária para dar

tranqüilidade não só aos passageiros que se utilizam da aeronave, mas também ao

grande número de pessoas que moram em seu entorno. Por si só, a questão da

segurança seria um impeditivo para que nem sequer pensássemos nessa

possibilidade. Mas não podemos deixar de estar atentos, porque existe uma grande

movimentação por parte do “lobby” empresarial com intuito de derrubar a Portaria nº

993, que determinou a limitação da capacidade do Aeroporto da Pampulha para a

operação de aeronaves turboélice com capacidade igual ou inferior a 50 passageiros.

É o que nos garante a Portaria nº 993. Se porventura essa portaria for derrubada,

evidentemente existe a possibilidade do retorno dessa atividade para a Pampulha.

Por outro lado, não poderíamos deixar de salientar que, no âmbito da Comissão

que tive a honra de presidir, houve consenso entre todos os membros e os vários

Deputados que ali participaram em idealizar e programar algumas ações visando

exatamente a não permitir o retorno dessa atividade. De uma certa maneira, essas

ações nos tranqüilizam, porque achamos que seria praticamente impossível autorizar

o retorno dessa atividade para a Pampulha.

Gostaria de salientar, Sr. Presidente, dois requerimentos sugeridos pela Comissão

dos Aeroportos que foram aprovados ontem. Concluímos nosso trabalho no final do

ano passado, e, em virtude do recesso parlamentar, esses requerimentos só puderam

ser analisados pela Comissão de Transporte ontem. Foram aprovados vários

requerimentos, e gostaria de salientar dois que penso serem uma segurança para

todos nós. O primeiro tem o seguinte teor: “A Comissão Especial dos Aeroportos, em

decorrência de providência aprovada em seu relatório, na reunião de 12/11/2008,

solicita a V. Exa., nos termos da alínea “a” do inciso III do art. 103 do Regimento

Interno, seja encaminhado ao Ministério Público Federal pedido de providência para
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estudo da viabilidade de medida cautelar objetivando impedir a operação de

aeronaves no Aeroporto Carlos Drummond de Andrade, mais conhecido como

Aeroporto da Pampulha, em vôos de grande porte ligando-o diretamente a aeroportos

que servem outras Capitais”. Na justificação, apresentamos o seguinte texto: “A

providência em tela visa ao acautelamento contra ameaça aos direitos difusos

referentes à vida, à integridade física e à saúde dos moradores do entorno do

Aeroporto da Pampulha e dos próprios passageiros. Ademais, o relatório desta

Comissão demonstra cabalmente a falta de segurança desse aeroporto”. Sr.

Presidente, Srs. Deputados, esse foi o primeiro requerimento aprovado e que está

sendo encaminhado ao Ministério Público Federal. O outro requerimento, não menos

importante, foi enviado ao Presidente da Assembleia, para que ele providencie o

encaminhamento à Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, e

tem o seguinte teor: “A Comissão Especial dos Aeroportos, em decorrência de

providência aprovada em seu relatório, na reunião de 12/11/2008, solicita a V. Exa.,

nos termos da alínea ‘a’ do inciso III do art. 103 do Regimento Interno, seja

encaminhado à Secretaria Adjunta de Meio Ambiente de Belo Horizonte pedido de

providência para o imediato licenciamento ambiental do Aeroporto Carlos Drummond

de Andrade, mais conhecido como Aeroporto da Pampulha”. Solicitação semelhante

também foi feita à Prefeitura de Belo Horizonte e à Secretaria de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável. Segundo informações de hoje do Subsecretário de

Gestão Ambiental Integrada, atendendo à nossa sugestão, a administração do

aeroporto da Pampulha está sendo, ainda hoje ou, no mais tardar, amanhã, notificada

para que providencie o licenciamento ambiental corretivo. Pasmem, senhores e

senhoras, o aeroporto da Pampulha não tem licenciamento ambiental para operação.

Já concluindo, Sr. Presidente, essa foi uma medida também cautelar no intuito de

solicitar à Secretaria de Meio Ambiente providências a fim de que o aeroporto

apresente os seus estudos para o licenciamento ambiental.

Como Presidente da Comissão de Meio Ambiente desta Casa e conhecedor da

área ambiental e pelo conhecimento que tenho do assunto, por tê-lo estudado em

duas comissões, não tenho dúvida alguma de afirmar desta tribuna que o aeroporto

da Pampulha não oferece as condições mínimas de segurança ambiental para
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operação com aeronaves superiores às que foram estabelecidas e determinadas pela

Portaria nº 993.

Então, ao ser apresentado esse pedido à Semad, não temos dúvida alguma de que

não será aprovado, pois não atende a esses pré-requisitos. É também um

requerimento que apresentamos visando a resguardar essa atividade como sendo

exclusiva no Aeroporto Internacional Tancredo Neves.

Sr. Presidente, contando apenas com mais 1 minuto de V. Exa. para concluir o meu

raciocínio, gostaria de dizer que é importante estarmos aqui sempre atentos a essas

manobras que, às vezes, nos pegam de surpresa. Gostaríamos de tranqüilizar a

todos dizendo que estaremos atentos e vigilantes, em conjunto e aliados à sociedade

e à comunidade local, que já demonstrou sua total insatisfação, aliás, pondo-se à

disposição para grandes mobilizações, se necessário for. Não poderíamos deixar de

salientar que também foi solicitado, por requerimento, à PMBH o monitoramento

constante dos ruídos naquela região. Pelo que foi apresentado nas nossas

audiências, não podemos deixar de dizer que o nível de ruído detectado hoje é

totalmente inadmissível com a legislação vigente.

Mais um ponto que vem tranqüilizar a todos nós é que o aeroporto da Pampulha

não será mais uma via desvirtuada. Todavia, temos de estar atentos a essa questão.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Domingos Sávio,

solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere o

requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado

Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio* - Sr. Presidente, Deputadas e Deputados, todos os

que nos acompanham na Assembleia e nos assistem pela TV Assembleia,

inicialmente gostaria de cumprimentar o Deputado Fábio Avelar pelo pronunciamento

que acaba de fazer e pelo trabalho permanente em defesa do interesse de todos os

mineiros, principalmente da segurança daqueles que fazem uso da aviação civil e,

obviamente, dos moradores da região do entorno do Aeroporto da Pampulha. Além

disso, cumprimento-o pela sua posição muito justa e preparada, segundo a qual,

tendo Minas Gerais hoje um aeroporto do porte do Aeroporto Tancredo Neves, em
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Confins, não tem o menor cabimento um retrocesso, com a volta dos vôos utilizando-

se grandes aeronaves, em profusão, no Aeroporto da Pampulha. Isso traria

insegurança e transtorno para os moradores e, principalmente, poria em risco a vida

de pessoas. Mais do que isso, precisamos ter visão de futuro, e não de retrocesso.

Aproveito, Deputado Fábio Avelar, para comunicar que, graças à atenção do

Governador Aécio Neves com os mineiros - porque o que vou anunciar aqui ele está

fazendo em várias cidades mineiras, cidades-pólos -, e atendendo a pedido nosso,

Divinópolis também foi contemplada com o programa de melhoria dos aeroportos de

Minas. As obras são da ordem de R$12.000.000,00 e já foram iniciadas. São recursos

do governo do Estado destinados à melhoria daquele aeroporto, dando total

segurança até mesmo para grandes aeronaves. Aí está um raciocínio que, acredito,

cai como uma luva nessa questão. Aeroportos como o da Pampulha - e creio que o

Santos Dumont e outros também estariam no mesmo caso - servem muito bem para

centralizar os vôos regionais, os vôos com aeronaves de porte médio, que devem ser

intensificados para que o interior do Estado se desenvolva mais. São poucas as

cidades do interior de Minas que dispõem de vôos comerciais regulares. É preciso

que isso seja realidade, como o que já acontece em países desenvolvidos da Europa

e até mesmo da América Latina. É necessário que tenhamos no Brasil a ousadia de

levar o desenvolvimento para todos. Temos inúmeras cidades com mais de 100 mil

habitantes, um volume que, economicamente, justifica a manutenção de vôos

comerciais. Aí, sim, seria perfeitamente adequado manter aeronaves de porte menor -

e não teríamos o transtorno dos grandes aviões -, as quais fariam uma integração

regional com aeroportos do interior de Minas e até de outras Capitais do País.

Estamos trabalhando para ter isso em Divinópolis. Sei que esse é o desejo também

de várias cidades de portes médio e grande de Minas que ainda não têm uma linha

aérea comercial. E não se trata de luxo, mas de uma necessidade para o

desenvolvimento, para gerar mais emprego, para que a cidade se torne competitiva.

Há poucos dias, fui a Uberaba e vi que a cidade possui um aeroporto fantástico,

com vários vôos comerciais - aliás, Uberlândia também possui. É preciso que outras

cidades mineiras também se desenvolvam, e obviamente o Aeroporto da Pampulha

pode ser uma alternativa para contribuir com uma logística de operação de vôos



____________________________________________________________________________
147

como esses. O Deputado Fábio Avelar apresenta uma defesa muito justa. Não faz

sentido o retrocesso, trazendo as grandes aeronaves e até vôos internacionais. Se

deixar, daqui a pouco, vão querer colocar esses vôos no Aeroporto da Pampulha.

Temos o Aeroporto de Confins, que é um dos melhores do País, em condições de

operar, e bem. Portanto acredito que o retrocesso não cabe no momento.

O Deputado Fábio Avelar (em aparte) - Deputado Domingos, no afã de tentar

abordar rapidamente todos os assuntos, às vezes não conseguimos sucesso. V. Exa.

tocou num ponto muito importante.

O que nos deixa de uma certa maneira preocupados, e até mesmo indignados, é

essa estratégia do governo, que foi baseada num planejamento bem definido com a

Infraero e a Anac, ou seja, a transferência dos vôos para o Aeroporto Internacional

Tancredo Neves, procurando desenvolvê-lo, dando condições de fazer crescer a

nossa aviação industrial, hoje sucesso do governo Aécio Neves. Enfim, foi montada

toda uma estratégia: a Linha Verde foi construída, vários e vários milhões de reais

foram investidos para melhorar o acesso ao aeroporto. Agora, apenas para atender a

interesses comerciais de algumas empresas, vemos a Anac querendo retomar essa

atividade no Aeroporto da Pampulha. V. Exa. lembrou muito bem o esforço que o

Governador Aécio Neves vem fazendo para desenvolver a nossa aviação regional,

integrando a malha regional ao resto do País e do mundo; enfim, empregando

investimentos vultosos na reforma, ampliação e construção, colocando os nossos

aeroportos em condições de operação noturna. Em 2011, o Aeroporto da Pampulha

estará sobrecarregado apenas atendendo a nossa demanda da aviação regional.

Então, por que levar novamente essa atividade para lá? Deveríamos, sim, estar

preocupados - o Governador Aécio Neves e a Secretaria de Desenvolvimento já

demonstraram essa preocupação - com a nossa luta, a fim de implementar a segunda

etapa do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, porque, Deputado Domingos

Sávio, a primeira já foi alcançada com 5 milhões de passageiros por ano.

Não podemos deixar que Pampulha seja uma desculpa. Hoje Confins está

superlotado e precisando do Pampulha. Não podemos aceitar essa demanda; temos

de lutar.

Para não tomar o seu tempo, gostaríamos apenas de dizer que, com pequenos
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investimentos da ordem de R$300.000.000,00, sem pensar na etapa definitiva do

Aeroporto de Confins, possibilitaríamos a este um incremento de quase 50% da sua

capacidade atual. Dessa forma, atenderíamos mais 2.500.000 passageiros. Essa

deve ser a nossa luta; essa sim, seria uma decisão memorável da Anac, e não tentar

retornar as atividades ao Pampulha. Muito obrigado, Deputado Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio* - Agradeço ao Deputado Fábio Avelar, que, como

disse anteriormente, domina profundamente o assunto. É bom que V. Exa. faça esse

alerta num tom que possa acordar as autoridades federais.

A Anac acabou gerando uma CPI no Congresso Nacional, dando uma boa

contribuição na época em que o Brasil viveu o caos aéreo, há poucos meses. Ficou

provada uma série de atitudes - ou falta delas -, e de incompetência. A própria CPI

identificou várias trapalhadas e situações muito desagradáveis que levaram alguns de

seus ex-Diretores a acusações gravíssimas de atender a interesses que não os

coletivos. Uma agência nacional de aviação civil tem de estar focada nos interesses

coletivos. Como V. Exa. bem disse, não existe interesse coletivo nem público da

sociedade nessa decisão ou nessa pretensa decisão - que esperamos não seja

adotada - de autorizar esse retrocesso. O Aeroporto da Pampulha continua sendo

extremamente útil a Minas Gerais. O projeto que o governo estadual desenvolveu,

como V. Exa. bem lembrou, em parceria com o Ministério da Aeronáutica, a Embratur

e a própria Anac, visa a fortalecer todo o processo de aviação regionalizada e

integrada com todo o País. São muitos os milhões que o governo de Minas está

investindo em várias regiões do Estado. Citei Divinópolis, porque acompanhamos de

perto a aprovação dos recursos para o seu aeroporto, da mesma forma como

conseguimos recursos para o aeroporto de Oliveira, que já está pronto, com

iluminação para pouso noturno. Agora temos as obras do aeroporto de Cláudio.

Também trabalhamos firmemente para as obras do aeroporto de Piumhi, porque ali,

na beira do Lago de Furnas, pólo turístico fantástico, haverá investimentos

expressivos, com pista de pouso adequada e iluminação para pouso noturno.

Agora precisamos de um aeroporto na Capital que dê suporte a essa rede regional

de aeroportos, interligando todo o Estado - e esse é o Aeroporto da Pampulha.

Querer trazer de volta as atividades do Aeroporto de Confins para o da Pampulha,
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como V. Exa. bem disse, é algo que, caso insistam, poderá gerar uma nova CPI para

saber quais interesses escusos estariam por trás dessa medida.

Além de cumprimentá-lo, Deputado Fábio Avelar, quero abordar outro assunto

igualmente importante, que é o meio ambiente, o qual sempre defendi. No ano

passado, tive a oportunidade de aprovar projeto de lei, de minha autoria, que garante

uma área de preservação permanente no entorno de lago artificial e define o limite

necessário de 30m para a preservação dessas áreas. A medida beneficia o meio

ambiente, porque regulariza de vez essa questão que gerava polêmica, além de

beneficiar o produtor rural, o empreendedor, o turismo. Havia entendimento baseado

numa norma do Conselho Nacional do Meio Ambiente - Conama -, que dizia que era

de 30m a 100m, podendo ser no mínimo 30m. Dependendo do plano diretor das

bacias, qual seria essa distância? Porém, havia um entendimento por parte da

maioria dos técnicos, acabaram baixando normas exigindo 100m de afastamento da

máxima cheia, o que inviabilizava a atividade de produção agrícola, a atividade de

turismo numa boa parte do entorno dos lagos artificiais, que são importantíssimos em

Minas Gerais, que precisam ser preservados, mas a atividade produtiva nas suas

margens não pode ser inviabilizada. Existem inúmeras cidades ali, e as pessoas que

lá vivem precisam trabalhar. As pessoas acabaram sendo sacrificadas com a

construção do lago, com a inundação das terras férteis, de algumas cidades inteiras,

e de repente ficam impedidas de produzir, de plantar, de ter empreendimentos

turísticos, com uma legislação que não tinha nenhum fundamento de defesa do meio

ambiente, talvez por desconhecimento da realidade do entorno do lago. Eu, que

tenho uma grande convivência nas cidades do entorno do Lago de Furnas, do Lago

de Três Marias, que resido em Divinópolis, entre essas duas grandes lâminas d’água,

e também o Largo da Represa de Carmo do Cajuru e tantas outras em Minas, sei que

todas estavam prejudicadas.

Com essa lei de nossa autoria - e quero destacar que o Deputado Fábio Avelar

também nos auxiliou, que a Comissão de Meio Ambiente nos ajudou a aprimorar a

redação -, garantindo que o que vai nortear essa área de preservação será o plano

diretor das bacias, e até que ele seja aprovado, serão 30m de afastamento. Havia

uma certa dúvida levantada por um ou outro Promotor, e ontem nos reunimos com o
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Procurador-Geral de Justiça, Dr. Alceu, o Dr. Luciano e o Dr. Jarbas, que continua

atuante, registrando aqui a forma sempre atenciosa, séria e imparcial do nosso

Ministério Público, e pudemos debater profundamente a matéria, tendo por parte

deles uma acolhida muito boa, deixando claro que com isso estamos, de fato,

estabelecendo um marco legal e evitando o conflito. Isso é muito importante para

todos nós.

O Deputado Fábio Avelar (em aparte) - Deputado Domingos Sávio, V. Exa. tocou

em um ponto muito importante, uma questão que foi amplamente debatida na

Comissão de Meio Ambiente, que vem atender ao anseio principalmente dos

pequenos produtores. Não podemos deixar de reconhecer aqui que é um tema

bastante polêmico que tem sido, de certa maneira, recorrente nesta Casa. Gostaria,

aliás, de informar a V. Exa., como Presidente da Comissão de Meio Ambiente, que é

nossa intenção aprofundar principalmente essas questões que temos observado

serem recorrentes na Casa.

Listei algumas para reflexão: regularização fundiária e gestão das unidades de

conservação, recomposição da reserva legal e áreas de preservação permanente.

São temas que vamos propor como uma ação planejada e constante da nossa

comissão. Apesar das atividades rotineiras, vamos dedicar um tempo para

aprofundar-nos nessas questões polêmicas para aproveitar e procurar fazer uma

legislação que atenda às necessidades de todos os segmentos da nossa sociedade,

levando em consideração, aliás, a própria mudança no nome da nossa comissão, que

passou a chamar-se Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável,

porque temos que estar atentos à questão da preservação ambiental, mas sem deixar

de lado a do desenvolvimento.

Essas ações serão desenvolvidas, e, desde já, vamos contar com seu apoio

importante e com sua experiência nessa área para fazermos uma legislação mais

abrangente, mais simplificada e de fácil acesso a todas as pessoas que se utilizem

dela no dia-a-dia. Muito obrigado e parabéns pelo seu pronunciamento.

O Deputado Domingos Sávio* - Obrigado, Deputado Fábio Avelar. Presidente, peço

mais 1 minuto apenas, para concluir meu raciocínio e para não ter que nos alongar

mais sobre esse projeto de nossa autoria que regulamenta a área de preservação



____________________________________________________________________________
151

permanente no entorno dos lagos artificiais, especialmente nos lagos das

hidrelétricas. Coloco nosso gabinete à disposição de todos os que têm interesse em

conhecer melhor essa realidade do entorno das lâminas d’água artificiais, tão

importantes no nosso Estado. Nosso gabinete está à disposição para mandar o

projeto de minha autoria e também as orientações relacionadas à sua importância,

tanto para preservar o meio ambiente quanto para dar condições a quem quer

trabalhar, produzir e utilizar suas terras de maneira adequada e economicamente

viável.

Não poderei adentrar-me no outro tema, mas deixo aqui a mensagem de que

estarei amanhã, se Deus quiser, abordando as questões da saúde e, em especial, a

nossa luta por um hospital regional em Divinópolis. Está em fase adiantada o nosso

trabalho junto à Secretaria de Saúde para viabilizarmos o Centro-Oeste mineiro a

partir da sua cidade maior. Todas são importantes e igualmente merecedoras da

nossa atenção, mas a cidade-pólo acaba recebendo a demanda não só de quem vive

ali, mas de quem vive na região, no que se refere a alguns atendimentos de alta

complexidade. Hoje Divinópolis tem um problema seriíssimo de falta de leitos, que

afeta a vida de quem vive lá e na região. Quando há um caso mais complicado que

precise de um hospital mais completo, com uma diversidade de especialistas, com

todas aquelas cirurgias chamadas de alta e média complexidades, é necessário

recorrer a uma cidade maior, como Divinópolis ou Belo Horizonte. Lá não temos leito

nem para 50% da demanda.

Portanto, abordarei o assunto que está em fase, felizmente, bem adiantada na

nossa luta para dotar de mais um hospital público essa região do Centro-Oeste

mineiro, mais precisamente Divinópolis. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Almir Paraca, solicitando

a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º, transferi-la

ao Deputado Paulo Guedes. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o

prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

mineiros que nos acompanham em todo o Estado pela TV Assembleia, voltamos à
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tribuna para tratar de um assunto de muita importância para o Norte de Minas e que

tem sido manchete em todos os jornais nos últimos sete dias. Referimo-nos à

possibilidade do fechamento do Frigorífico Independência na cidade de Janaúba.

Esse é um assunto que muito nos preocupa, Sr. Presidente, e vimos aqui hoje fazer

esta manifestação.

Queremos dizer à comunidade norte-mineira, especialmente aos funcionários do

Frigorífico Independência, de Janaúba, que esteve hoje no meu gabinete o Prefeito

da cidade, José Benedito, que está muito preocupado com a situação. Ainda hoje

falei por diversas vezes com o Deputado Federal Virgílio Guimarães, que está

estudando a possibilidade de uma ajuda do BNDES a fim de que possamos manter

esse Frigorífico em funcionamento, garantindo, dessa forma, mais de 800 empregos

diretos naquele Município.

Ainda hoje, na Comissão de Assuntos Municipais, aprovamos um requerimento de

minha autoria no qual solicitamos seja realizada, o mais rápido possível, uma

audiência pública dessa Comissão em Janaúba. Pretendemos convocar todas as

lideranças da região e solicitar até a presença do Secretário de Agricultura, bem

como a dos Deputados Estaduais e Federais votados na região. Vamos solicitar

também a presença de representantes do BDMG e do BNDES, para que juntos

possamos encontrar uma solução que permita a manutenção do Frigorífico

Independência, bem como dos postos de trabalho, e mantenha aquecida a economia

norte-mineira.

O Frigorífico Independência é de fundamental importância para nossa região. Seu

funcionamento, além de manter os empregos, garante que nossa região continue

comercializando carne com outras regiões do Brasil e com o mundo inteiro. Portanto,

neste momento, quero dizer a todos os funcionários daquele Frigorífico, à população

de Janaúba e às lideranças políticas do Norte de Minas - especialmente às de

Janaúba, onde estive hoje com o Prefeito José Benedito - que estamos atentos a

todos os acontecimentos. Com certeza, ainda nesta semana, teremos novidades

sobre o processo. Procuraremos a direção do Frigorífico, o BNDES, o governo

federal, o governo estadual, para juntos encontrarmos uma solução negociada para a

manutenção desses empregos e do Frigorífico Independência, que é fundamental
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para nossa região.

Outro assunto importante que precisamos relatar nesta tribuna é a reunião que

ontem tivemos, em Fortaleza, com o Diretor-Geral do DNOCS. Discutimos a questão

das barragens que esse órgão está construindo em Minas Gerais e cujas obras estão

paralisadas por problemas burocráticos e de licenciamento ambiental. Estiveram

comigo, em Fortaleza, a Dra. Laís, Superintendente da Secretaria de Meio Ambiente

no Norte de Minas; o Dr. Marco Antônio Câmara, Diretor do DNOCS em Minas

Gerais, com os servidores Dra. Socorro, Dr. Renato Rabelo, Dr. Haroldo e Dr. Pedro,

Procurador; e o Deputado Federal Aracely de Paula, e fizemos uma bela reunião de

trabalho para vencermos a burocracia que emperra a construção da Barragem do

Berizal. Há 11 anos, essa obra se arrasta, em um vai-e-vem. As pessoas que serão

beneficiadas não entendem tanta burocracia e se perguntam quando essa obra será

finalizada.

Ontem, na reunião, sentimos falta da bancada do Norte de Minas, especialmente

dos Deputados votados na região do Alto Rio Pardo, mas foi muito bom, e tenho

certeza de que seus frutos virão o mais breve possível. Ficou acertado que o DNOCS

fará um termo aditivo ao convênio, mas antes irá renová-lo com a Ruralminas, pois

venceria nesta semana. O convênio existe desde 2004 e garante o repasse à

Ruralminas, por parte daquele órgão, de R$13.750.000,00 para que ela faça o projeto

de reassentamento das famílias atingidas pela Barragem do Berizal. Infelizmente,

esse convênio não andou um passo desde que está em vigor devido à burocracia dos

órgãos e às questões ambientais. A Ruralminas fez, então, um pedido à Direção-

Geral do DNOCS: primeiro, para a renovação do convênio e, depois, para a

realização de um termo aditivo que lhe permita atender a todas as condicionantes

impostas pela Secretaria de Meio Ambiente. Agora esperamos encontrar uma solução

negociada para que aquela barragem finalmente saia do papel e paremos de ter,

todos os anos, a triste informação de que os recursos oriundos do orçamento do

DNOCS, pelos quais tanto batalhamos junto à bancada federal, deixaram de ser

utilizados e foram recolhidos pela Diretoria-Geral daquele Departamento para

utilização em outras barragens no Ceará. Berizal, Sr. Presidente, já deve ter

construído pelo menos oito barragens naquele Estado, pois, todos os anos, não
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conseguimos usar aquele dinheiro, que é muito bem aplicado nas obras do Ceará.

Isso é uma vergonha para nosso Estado e nos entristece, uma vez que é uma região

em que a população está morrendo de sede. O Rio Pardo seca todo ano, e a

barragem atenderá a cerca de 100 mil pessoas, mas não conseguimos fazer as obras

andarem porque a burocracia não deixa. Esperamos que, após a reunião de ontem,

possamos vencer essa burocracia imposta à nossa região e fazer com que as coisas

andem.

Da mesma forma, tivemos um avanço importante nas negociações para a

construção da Barragem de Congonhas, que será construída entre os Municípios de

Grão-Mogol e Itacambira. Será a maior barragem do Norte de Minas, com capacidade

de acumulação de 1.000.000.000m³, o que garantirá o abastecimento de água para

Montes Claros nos próximos 100 anos. Além de revitalizar o Rio Verde Grande, que

será um dos grandes beneficiários do projeto de interligação de bacias e receberá

parte das águas da Barragem de Congonhas, a construção da barragem propiciará

um aquecimento na economia da nossa região, favorecendo vários produtores que já

têm toda a infra-estrutura para funcionar, que adquiriram equipamentos há anos, mas,

com a diminuição da oferta de água no Rio Verde Grande, estão com os

equipamentos parados. Por isso essa obra é um sonho do Norte de Minas, da

população de Montes Claros e de todas as cidades banhadas pelo Rio Verde Grande.

Ontem o Diretor do DNOCS assumiu o compromisso de priorizar as ações referentes

à Barragem de Congonhas. Portanto, vamos nos empenhar para vencer a burocracia

ambiental, a burocracia que também existe no Tribunal de Contas da União, que

embargou essa obra, que nem sequer foi iniciada. Enfim, estamos preparando a

nossa região para obras como essas sejam incluídas no PAC e possamos, quem

sabe, chegar a 2010 com a conclusão de obras importantes para a nossa região.

Várias definições ocorreram em Fortaleza, junto ao Diretor-Geral do DNOCS e à Dra.

Laís, que participou da reunião representando o Secretário de Meio Ambiente, Sr.

José Carlos Carvalho, a quem agradecemos por atender o pedido de participação

nessa reunião. A Dra. Laís muito bem o representou. Ficou também decidido que

agora, no mês de abril, haverá uma reunião em Manga para concessão da licença

ambiental da Barragem do Calindó. Essa é uma grande notícia para as cidades de
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Manga, Miravânia, Juvenília, Montalvânia, enfim, para todas as cidades daquela

região, que têm, há mais de 50 anos, o sonho da construção da Barragem do

Calindó, no Município de Manga, na nossa terra. Portanto, são notícias importantes

para a nossa região. Da mesma forma, há a Barragem de Vacaria, em Fruta de Leite,

no Norte de Minas. Então, são quatro obras importantes. Com esse conjunto de

informações e compromissos assumidos ontem, na reunião de trabalho que ocorreu

em Fortaleza, com a Direção-Geral do DNOCS, esperamos avançar na construção

dessas obras importantes para o desenvolvimento da nossa região.

Contamos aqui com a presença do Prefeito de Serranópolis de Minas, que é

testemunha da importância da construção dessas barragens em Minas Gerais.

Portanto, Sr. Presidente, registro o nosso apelo, com um pedido especial para que

os órgãos ambientais, assim como a Ruralminas, o DNOCS e todos os órgãos

diretamente ligados à construção de barragens em Minas, consigam fazer uma pauta

para que as coisas andem, para juntos avançarmos na construção dessas barragens

tão importantes para o desenvolvimento do Norte de Minas Gerais. Um abraço a

todos e muito obrigado.

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

a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º, transferi-la

ao Deputado 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* - Mais uma vez, gostaria de abordar a questão da

Copasa, cuja água tem preço de vinho, e de falar de nossas ações. Desde 2007,

estamos entrando com representações no Ministério Público questionando os

reajustes. Fizemos isso em 2007, 2008 e 2009. O que solicitamos ao Ministério

Público? Gostaria de fazer uma retrospectiva, a fim de que as pessoas saibam o que

conseguimos e como isso foi feito. Por meio de uma liminar concedida em ação

ajuizada pelo Ministério Público, conseguimos impedir o aumento médio de quase

10% - mais de 9% - do valor da água da Copasa, já muito alto. O aumento passaria a

vigorar a partir do dia 2, segunda-feira.

Há pouco tempo, conversei com alguns Vereadores da cidade de Extrema, segundo

os quais lá há o mesmo problema, ou seja, a população paga, mas não tem
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tratamento de esgoto, e o valor da água é muito alto. O que solicitamos ao Ministério

Público? A suspensão da cobrança das novas tarifas e a restituição dos valores

pagos indevidamente por toda a população de Minas Gerais. Questionamos, então, a

forma como ocorreu a fixação dos valores. Tudo isso configura um verdadeiro

desrespeito ao cidadão mineiro, principalmente porque, conforme consta em lei

federal, tanto o abastecimento de água quanto o tratamento de esgoto são

considerados serviços públicos essenciais, ou seja, serviços destinados a satisfazer

as necessidades básicas da coletividade. Por serem essenciais, esses serviços estão

sujeitos aos princípios da generalidade, modicidade, eficiência e, em especial, ao

princípio da continuidade.

Solicitamos à Copasa, em requerimento apresentado nesta Casa, que informasse

as razões dos aumentos de tarifas em percentual superior à inflação no período e o

motivo de os consumidores não terem sido beneficiados com os ganhos de

produtividade da empresa, que tem distribuído lucros excessivos. Se analisarmos os

valores recebidos pelos acionistas da Copasa, veremos que são exorbitantes. É muito

dinheiro! Esperamos, agora, que o Tribunal de Justiça mantenha a decisão no

julgamento do mérito da liminar, porque já obtivemos uma primeira vitória, qual seja a

de impedir o aumento do valor da água da Copasa, que não gostou nem um pouco e

entrou na Justiça para garantir o reajuste, pois quer ganhar mais. Como se vê, a

ambição é muito grande, os acionistas querem mais dinheiro no bolso.

Vejamos, então, o que diz este jornal: “Copasa vai à Justiça para garantir aumento.

Enquanto o mérito não for julgado, a empresa não pode aplicar correção”.

Neste outro, consta o seguinte: “Estatal quer derrubar a suspensão do reajuste. O

Tribunal de Justiça de Minas Gerais concedeu uma liminar a um agravo de

instrumento interposto pelo Ministério Público Estadual para suspender o aumento da

Copasa”.

Aqui, a Copasa anunciou que entrou com recurso para derrubar a liminar e aguarda

o julgamento do mérito. Depois, aparece uma decisão do Tribunal de Justiça que

mantém a liminar contra a alta do preço da água. O julgamento do mérito da ação

deve ocorrer em 15 dias.

Lemos neste trecho: “De outro lado, está a ação civil pública do Ministério Público,
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baseada em um requerimento do Deputado Estadual Weliton Prado, do PT, que

questiona os reajustes praticados pela estatal em 2007, de 6,72%, e no ano passado,

de 7,56%”.

Em matéria publicada no jornal “O Tempo”, de terça-feira, 3/3/2009, lemos: “A ação

do Ministério Público foi baseada em representações e requerimentos do Deputado

Estadual Weliton Prado, do PT, que, desde 2007, questiona os reajustes praticados

pela estatal”.

Há uma outra matéria em que é divulgada uma ação civil pública do Ministério

Público, baseada em requerimento do Deputado Weliton Prado. A matéria também é

do dia 3/3/2009 e consta no caderno “Economia” do jornal “Hoje em Dia”.

No dia 31 de janeiro, os consumidores tiveram uma grande surpresa com um

aumento de 8,5% sobre a conta de água das residências. A média do aumento

anunciado é de 9,5%. A diferença entre as tarifas atuais e as praticadas em 2006,

quando a Copasa alterou sua política tarifária, é muito impactante, chegando a 45,5%

em determinada faixa de consumo industrial. Repito: o aumento foi superior a 45%.

Para as residências, a média de aumento verificada entre 2006 e 2009 foi de 24,46%,

enquanto a inflação do período, medida pelo INPC, do IBGE, foi de 15,2% - isso se

considerados os consumos de água e de esgoto, cujas tarifas são questionáveis e

arbitrárias, no nosso entender. A tarifa de esgoto, em determinados casos, chega a

60% do valor da água, podendo chegar, em algumas cidades, a 80%, o que é

totalmente questionável do ponto de vista legal. Os aumentos de 2006 a 2009 foram

muito superiores à inflação, sem nenhuma justificativa. Temos os dados oficiais da

inflação média, segundo o INPC.

Se considerado, por exemplo, apenas o consumo de água, perceberemos a

existência de aumentos tarifários que chegam a 65,19% em apenas três anos. O

reajuste anunciado, portanto, é o maior desde 2005, quando a alta foi de 11%. Por

isso, questionamos a intenção de se aplicar um aumento agora. Este é o momento de

os órgãos públicos, principalmente, e as empresas colocarem a mão na consciência e

procurarem diminuir as taxas a fim de evitar o aumento do desemprego. Essa

desoneração é uma maneira de enfrentarmos a crise.

Todavia, em Minas Gerais, tudo é feito ao contrário. Enquanto, no âmbito federal,
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há grandes mobilizações com o objetivo de diminuir custos, garantir aumento da

produção e gerar emprego e renda, em Minas, ocorre o contrário: aumentam-se os

impostos. Nossa carga tributária é uma das mais pesadas do País, o que faz com que

nossas empresas se mudem para Goiás, para São Paulo ou para outros Estados, por

não agüentarem tanta tributação.

Essa é a realidade de Minas. O reajuste anunciado é o maior desde 2005. Graças à

representação que fizemos junto ao Ministério Público e ao Tribunal de Justiça,

conseguimos impedir, pelo menos até o julgamento do mérito, esse aumento. Seria o

maior aumento desde 2005, um momento de crise, quando a alta foi de 11,77%. Em

2008, o aumento médio das contas de água e esgoto ficou em 7,56%. Em 2006, esse

reajuste foi de 7,6% e, em 2007, de 6,72%. Todavia, agora a Copasa quer aumentar

as tarifas, em média, em mais de 9%, o que significaria o maior aumento desde 2006,

em um momento de crise, colocando Minas na contramão do Brasil. Em virtude de

uma liminar da Justiça, a Copasa está impedida de praticar tal aumento. Essa

empresa, repito, graças a essa liminar que conseguimos junto à Justiça, está

impedida de praticar reajuste sobre o valor da conta de água e de esgoto. Há essa

ação civil e uma liminar.

O Tribunal de Justiça concedeu tutela antecipada ao Ministério Público Estadual

determinando que a Copasa congele os preços dos serviços de água e de esgoto até

que seja criada uma agência reguladora do serviço no Estado. A Copasa anunciou o

reajuste mesmo com a liminar contra o aumento da água e entrou até com uma ação

na Justiça para garantir o aumento. A empresa apresentou recurso, e o

Desembargador relator do Tribunal de Justiça, Edgard Penna Amorim, manteve a

liminar. O julgamento do mérito deve ocorrer em 15 dias. A liminar faz parte da ação

civil coletiva de proteção ao consumidor, impetrada pelo Ministério Público em

decorrência das irregularidades apontadas em duas representações feitas por este

parlamentar à Procuradoria-Geral de Justiça.

Na realidade, fizemos três representações em relação à questão dos reajustes da

Copasa e do tratamento do esgoto, que é caso, aliás, de restituição à população

mineira. Como resultado, o Ministério Público instaurou um procedimento

investigatório interno e depois questionou judicialmente o aumento das tarifas,
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impetrando uma ação pública com pedido de liminar contra a Copasa para suspender

imediatamente os índices de reajustes previstos nas resoluções da Sedru, retornando

os valores de seus serviços aos praticados no mês de fevereiro de 2007. Isso é lei,

isto é, consta na lei federal de forma inquestionável. Por isso, os acionistas da

Copasa que querem mais dinheiro para o bolso não terão como questionar.

A lei federal, a lei que está em vigor no País, a Lei nº 11.445, de janeiro de 2007,

tem de ser respeitada. Essa lei diz claramente que somente a entidade reguladora e

fiscalizadora do serviço de saneamento básico é que pode determinar o índice de

reajuste, e essa entidade não existe no Estado de Minas Gerais. Assim sendo, como

foi que a Copasa aumentou o valor da água em 2006, 2007 e 2008 muito acima da

inflação? Isso não pode acontecer, é ilegal, imoral e injusto com a população de

Minas Gerais, por infringir a legislação. Atualmente, esse reajuste só pode ser

determinado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional Urbano -

Sedru. Mas, como já falei e vou repetir quantas vezes for necessário, tem sido a

própria Copasa que vem determinando esse aumento.

É fácil entender o que estou dizendo: basta colocar uma raposa dentro do galinheiro

para ver o que acontece, para ver como ela vai cuidar das galinhas direitinho. É

dessa maneira que eles também estão cuidando disso direitinho, com reajustes

astronômicos, muito acima da inflação, sem nenhum tratamento de água no interior e

com a população sofrendo com os preços altos do valor da água cobrado pela

Copasa em praticamente quase todo o Estado.

No final do ano passado, na Comissão de Assuntos Municipais, da qual era

Presidente, discutimos o não-cumprimento da Lei Federal nº 11.445, de janeiro de

2007. Essa lei é o marco regulatório do saneamento básico no Brasil e estabelece as

diretrizes nacionais para os serviços de abastecimento de água, tratamento de

esgoto, bem como determina a criação de entidade responsável pela criação dos

serviços de saneamento e pela fiscalização das atividades por parte dos prestadores

de serviços. Apesar de estar em vigor desde 2007, a Copasa não vem cumprindo os

dispositivos da lei.

Entendemos que a empresa prestadora dos serviços, especialmente a que atua por

delegação dos titulares dos serviços, que são os Municípios, não pode auto-regular-



____________________________________________________________________________
160

se. Digo isso também para os Municípios em que haja uma agência municipal e que

porventura tenham sofrido um aumento na tarifa da água. É preciso que os

Vereadores desses Municípios e também a população fiquem atentos e encaminhem

o ocorrido ao nosso gabinete, para tomarmos as providências judiciais cabíveis.

Então, se isso acontecer nos Municípios em que não existe a Copasa, é crime

também. Não pode haver aumento do valor da água se não existir uma agência para

regular o setor, que tenha autonomia e independência para isso.

Já apresentei e está tramitando nesta Casa o projeto de lei que cria a agência

reguladora. A Lei Federal nº 11.445, de 2007, prevê que a entidade reguladora

definirá a pauta das revisões tarifárias ouvindo os titulares dos serviços, os usuários e

os prestadores de serviços, não de forma totalmente autoritária e antidemocrática,

como agora, em que não escuta ninguém e aumenta o valor da água a seu bel-

prazer, com ações totalmente descabidas.

O meu tempo está acabando, mas se formos ver a distribuição dos ganhos de

produtividade da Copasa ao aplicar as novas tarifas, constataremos que o lucro

líquido da empresa cresceu muito de 2006 para cá. O lucro líquido da empresa foi de

R$349.000.000,00, apenas nos nove primeiros meses do ano. Somente no terceiro

trimestre de 2008 o lucro líquido da Copasa ultrapassou R$145.000.000,00 e, em

2007, foram contabilizados R$365.000.000,00.

Mas vejamos, rapidamente: ao invés de a população ser beneficiada, como

determina a lei, com a distribuição dos ganhos, é ela quem paga pela lucratividade

que beneficia acionistas, muitos dos quais bancos e fundos de pensão no exterior.

Então, quem mais está sendo beneficiado com os valores absurdos da água da

Copasa, quem recebe e embolsa esse dinheiro que deveria ser investido na

população de Minas Gerais são os bancos e os fundos de pensão no exterior.

Os valores da distribuição de dividendos da Copasa para seus acionistas, segundo

o Setor de Relação com Investidores, foram, em 2003, de R$49.000.000,00; em

2004, de R$140.000.000,00; em 2005, ganhou-se muito mais, pois o valor foi de

R$156.000.000,00; em 2008, somente até setembro, de R$76.000.000,00. Em menos

de seis anos, R$600.000.000,00 foram distribuídos a investidores e acionistas. São

mais de R$500.000.000,00 saídos do suor do trabalhador e das donas de casa de
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Minas Gerais que criam seus filhos com muita dificuldade e a quem custa pagar o

valor exorbitante da água cobrada pela Copasa, que tem preço de vinho.

Infelizmente, devemos respeitar o tempo, que está esgotado, mas deixamos aqui

todo o nosso protesto, garantindo que vamos continuar com essa luta pela revisão

justa e pela criação da agência regulatória para definição dos valores de reajuste da

Copasa. Mais uma vez, parabenizamos o Ministério Público de Minas Gerais e o

Tribunal de Justiça pela decisão de impedir o aumento do valor da água a partir do

dia 3 de março. Já apresentamos três representações ao Ministério Público, e nossa

luta vai continuar com muita força, porque o nosso compromisso é estar do lado do

povo.

* - 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 ordinária de amanhã, dia 5, 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 COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 25/2007, EM

19/12/2007

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Elisa Costa e os

Deputados Antônio Júlio e Délio Malheiros, membros da supracitada Comissão. Estão

presentes, também, a Deputada Cecília Ferramenta e os Deputados Sargento

Rodrigues, Eros Biondini e Vanderlei Miranda. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Antônio Júlio, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Délio Malheiros, dispensa a leitura da ata da

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar em

1º turno o Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 25/2007. Passa-se

à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
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pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e

votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1º turno, da Proposta de Emenda

à Constituição nº 25/2007 (relatora: Deputada Elisa Costa). Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião extraordinária, conforme edital a ser publicado,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de março de 2009.

Délio Malheiros, Presidente - Sávio Souza Cruz - Ademir Lucas.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 18/2/2009

Às 15h1min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Cecília Ferramenta

e os Deputados Sebastião Helvécio e Padre João (substituindo este ao Deputado

Paulo Guedes, por indicação da Liderança do PT), membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Cecília Ferramenta,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado

Sebastião Helvécio, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e discutir e

votar proposições da Comissão. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação

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

Requerimentos nºs 3.153, 3.177, 3.187 e 3.188/2008; 3.206, 3.210, 3.227, 3.245,

3.246, 3.281, 3.284 e 3.292/2009. 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 Almir

Paraca, em que solicita seja realizada audiência pública com o objetivo de conhecer o

projeto da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba -

Codevasf -, que pretende implementar centros de piscicultura nos Municípios de Três

Marias e Janaúba; Padre João em que solicita seja realizada audiência pública para

discutir e dar encaminhamento à situação das vítimas das enchentes nos Bairros
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Betânia e Vila Bom Sucesso, em Belo Horizonte; e da Deputada Cecília Ferramenta

em que solicita seja realizada audiência pública no Vale do Aço para, em conjunto

com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Politica Urbana - Sedru -,

apresentar aos Prefeitos, aos Vereadores e à sociedade o Sistema Integrado de

Regulação do Uso do Solo da Região Metropolitana do Vale do Aço. Cumprida a

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de março de 2009.

Cecília Ferramenta, Presidente - Paulo Guedes - Sebastião Helvécio - Ademir

Lucas.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 18.869

Comissão Especial

Relatório

O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o art. 90, VIII,

combinado com o art. 70, II, da Constituição Estadual, opôs veto 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.

As razões do veto foram encaminhadas por meio da Mensagem nº 329/2009.

Cumpridas as formalidades regimentais, a proposição foi encaminhada a esta

Comissão Especial, para receber parecer, nos termos do art. 111, inciso I, alínea “b”,

combinado com o art. 222, do Regimento Interno.

Fundamentação

A Proposição de Lei nº 18.869 autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de

Conceição das Alagoas 50% do imóvel com área de 3.080m², situado na Rua

Quintino Bocaiúva, naquele Município, com a finalidade de abrigar uma Unidade

Integrada de Desenvolvimento Social para atendimento a pessoas de baixa renda.

O Chefe do Executivo opôs veto total à proposição por considerá-la contrária ao

interesse público.
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Como razões, apresentou manifestação contrária da Secretaria de Estado de

Planejamento e Gestão, 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. Ressaltou ainda que o referido Pelotão

se encontra instalado precariamente em imóvel residencial, locado pelo Conselho

Comunitário de Segurança Preventiva de Conceição das Alagoas.

Cabe ressaltar que a doação de imóveis é ato composto, que exige autorização do

Poder Legislativo, mas que se efetiva somente por meio da vontade do titular do

Poder Executivo.

Dispor sobre a organização e a atividade desse Poder é competência privativa do

Governador do Estado, conforme determina o art. 90, inciso XIV, da Constituição

mineira. Em decorrência disso, a proposição de lei em análise tem caráter meramente

autorizativo, e o negócio jurídico somente será concretizado com o assentimento do

Poder Executivo.

Diante de sua manifestação contrária, a transformação dessa proposição em lei, por

meio da rejeição do veto em análise, nada contribuirá para a adoção da medida nela

consubstanciada, tornando-se inócua.

Em decorrência disso, devemos acolher a diretriz emanada do Executivo.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela manutenção do veto total oposto à Proposição de

Lei nº 18.869.

Sala das Comissões, 5 de março de 2009.

Delvito Alves, Presidente - Tenente Lúcio, relator - Chico Uejo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.055/2007

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação Grupo 3ª Idade – Amor e Esperança, com

sede no Município de Pratápolis.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 17/5/2007 e encaminhada a

esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à juridicidade,
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constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 188, combinado com o art.

102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.055/2007 objetiva declarar de utilidade pública a Associação

Grupo 3ª Idade – Amor e Esperança, com sede no Município de Pratápolis.

Os requisitos para que as associações e fundações em funcionamento no Estado

sejam declaradas de utilidade pública estão previstos no art. 1º da Lei nº 12.972, de

1998.

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

exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou comprovado que a

entidade foi constituída e funciona há mais de um ano, tem personalidade jurídica e

sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que nada recebem pelos respectivos

cargos.

Ressalte-se, ainda, que o parágrafo único do art. 18 do seu estatuto (ver alteração

realizada em 20/8/2008) veda a remuneração aos membros da diretoria; e o art. 39

preceitua que, no caso de sua extinção, o patrimônio remanescente será destinado a

entidade filantrópica do Município de Pratápolis.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 1.055/2007.

Sala das Comissões, 3 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Ronaldo Magalhães -

Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.415/2008

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Gilberto Abramo, o projeto de lei em tela visa a declarar de

utilidade pública a Associação Núcleo Mineiro de Obesidade, com sede no Município

de Belo Horizonte.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29/5/2008 e encaminhada a

esta Comissão, para exame preliminar dos aspectos referentes à juridicidade,
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constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 188, combinado com o art.

102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.415/2008 objetiva declarar de utilidade pública a Associação

Núcleo Mineiro de Obesidade, com sede no Município de Belo Horizonte.

Os requisitos para que as associações e fundações em funcionamento no Estado

sejam declaradas de utilidade pública estão previstos no art. 1º da Lei nº 12.972, de

1998.

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

exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou comprovado que a

entidade foi constituída e funciona há mais de um ano e tem personalidade jurídica e

sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que nada recebem pelos respectivos

cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 4º do seu estatuto veda a remuneração aos membros

de sua diretoria; e o art. 6º preceitua que, no caso de sua dissolução, o patrimônio

remanescente reverterá a instituição de caridade.

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

Emenda nº 1, redigida ao final deste parecer, que dá nova redação ao art. 1º, com a

finalidade de adequar a denominação da entidade ao consubstanciado no art. 1º de

seu estatuto.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 2.415/2008 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Núcleo Mineiro de Obesidade –

Nuobes - MG –, com sede no Município de Belo Horizonte.”.

Sala das Comissões, 3 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Ronaldo Magalhães -

Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.843/2008
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Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Lafayette de Andrada, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo dar denominação ao trecho da Rodovia LMG-774 que liga o entroncamento

da BR-259 ao Município de Goiabeira e ao Distrito de Aldeia, no Município de

Cuparaque.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 30/10/2008 e, a seguir,

encaminhada a este órgão colegiado, a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 102,

III, “a”, combinado com o art. 188, do Regimento Interno.

Em 11/9/2008, esta Comissão solicitou fosse o projeto baixado em diligência ao

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG -, a

fim de obter informações sobre o referido trecho rodoviário. De posse da resposta,

passamos à análise da proposição.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.843/2008 tem por escopo seja dada a denominação de

Deputado José Laviola ao trecho da Rodovia LMG-774 que liga o entroncamento da

BR-259 ao Município de Goiabeira e ao Distrito de Aldeia, no Município de

Cuparaque.

No que se refere à competência normativa, as matérias que só podem ser

reguladas pela União, de interesse nacional, estão listadas no art. 22 da Constituição

da República. As que cabem ao Município, por sua vez, estão previstas no art. 30,

que lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos de interesse local e

suplementar as legislações federal e estadual, para atender às suas peculiaridades.

No que diz respeito ao Estado, a regra básica para delimitar sua competência está

consagrada no § 1° do art. 25 da nossa Lei Maior, q ue lhe faculta tratar das matérias

que não se enquadram no campo privativo da União nem do Município.

À luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios públicos não

constitui assunto de competência privativa da União nem do Município, podendo ser

objeto de disciplina jurídica por parte do Estado. Com efeito, foi editada a Lei n°

13.408, de 1999, que dispõe sobre a matéria, estabelecendo a exigência de que o
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homenageado seja falecido e que se tenha destacado por serviços prestados à

coletividade.

Ademais, a Carta mineira não inseriu o assunto no domínio da iniciativa reservada à

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

de Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a apresentação do projeto em

tela por membro da Assembleia Legislativa.

Finalizando, vale ressaltar que o Diretor-Geral do DER-MG, em resposta à

diligência solicitada, manifestou-se, por meio da nota técnica datada de 18/12/2008,

favoravelmente à pretensão do projeto de lei em análise, uma vez que o referido

trecho não possui denominação oficial.

Conclusão

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

do Projeto de Lei n° 2.843/2008 na forma apresentad a.

Sala das Comissões, 3 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Ronaldo Magalhães -

Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.853/2008

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo instituir o Dia da Leitura.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, com a

Emenda nº 1, que apresentou. Agora, vem o projeto a esta Comissão para receber

parecer quanto ao mérito, nos termos do disposto no art. 102, VI, combinado com o

art. 190, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.853/2008 tem por escopo instituir o Dia da Leitura, a ser

comemorado, anualmente, no dia 12 de outubro. Em seu art. 2º, a proposição

determina que a data passe a fazer parte do calendário oficial de eventos do Estado.

A literatura de modo geral amplia e diversifica nossas visão e interpretação do



____________________________________________________________________________
169

mundo e da vida, possibilitando, de certa forma, nossa inclusão nos acontecimentos e

na interpretação e na imaginação do autor, fazendo-nos mergulhar na fantasia e

realidade encontradas no universo das palavras.

Atualmente, a busca pela informação e pelo conhecimento tem sido um processo

contínuo, seja devido à percepção de que sem eles o indivíduo ficaria excluído

socialmente, seja em razão da consciência de que são instrumentos para não

permanecer no estado de ignorância. Um dos caminhos para se chegar ao

conhecimento é a leitura, que, por sua vez, possibilita a formação de uma sociedade

consciente de seus direitos e deveres e permite a essa mesma sociedade

desenvolver uma visão melhor do mundo e de si mesma.

Assim, intensificar ações de incentivo à leitura é função que transcende o ambiente

escolar. Toda a sociedade tem responsabilidade pela construção de um mundo mais

justo e igualitário e, com esse propósito, deve dar ênfase a práticas benéficas à

formação individual e social de seus membros, para que se possa minimizar a

exclusão social.

A educação dos indivíduos precisa enfatizar a leitura como via de inclusão social,

de formação dos cidadãos e de construção do conhecimento. A leitura, portanto, ao

resgatar a cidadania e a auto-estima, promove a integração social, além de uma visão

crítica que possibilita a formação de uma sociedade mais consciente.

Segundo o autor da proposição em tela, o hábito de ler deve ser estimulado na

infância, para que o indivíduo aprenda desde pequeno que sua prática é importante e

prazerosa. Além disso, o estímulo à leitura atende ao art. 71 do Estatuto da Criança e

do Adolescente, que assegura o direito da criança e do adolescente à informação,

cultura, lazer, esportes, diversões, espetáculos e produtos e serviços que respeitem

sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Por isso, o dia 12 de outubro,

Dia da Criança, foi escolhido como o Dia da Leitura.

Diante dessas considerações, a proposta do projeto em análise de instituir um dia

dedicado à leitura é oportuna e meritória, pois possibilitará a formação de aprendizes

e formadores de opinião, responsáveis pela construção de uma sociedade mais

igualitária, democrática e justa.

Por fim, cabe esclarecer que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de
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Constituição e Justiça, suprimiu a determinação de incluir a data no calendário oficial

do Estado, uma vez que tal calendário não existe e atualmente cada Secretaria

estabelece as datas relacionadas a seu campo de atuação e programa suas

atividades.

Conclusão

Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.853/2008, em

turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 4 de março de 2009.

Deiró Marra, Presidente e relator - Rosângela Reis - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.871/2008

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Gláucia Brandão, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo dar denominação a escola estadual situada no Município de Ribeirão das

Neves.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 13/11/2008 e, a seguir,

encaminhada a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos do art. 188, combinado com o

art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Em 25/11/2008, esta relatoria solicitou fosse o projeto baixado em diligência à

Secretária de Educação a fim de que informasse a esta Casa se a referida unidade

de ensino possui denominação oficial e se existe outro próprio público estadual no

Município, com a mesma denominação. De posse das informações, passamos à

análise da proposição.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.871/2008 tem por escopo seja dada a denominação de Alizon

Themóter Costa à Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio do Bairro

Fazenda Severina, localizada no Município de Ribeirão das Neves.

No que se refere à competência normativa, as matérias que só podem ser

reguladas pela União, de interesse nacional, estão elencadas no art. 22 da
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Constituição da República. As que cabem ao Município, por sua vez, estão previstas

no art. 30, que lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos de

interesse local e suplementar as legislações federal e estadual, para atender às suas

peculiaridades.

No que diz respeito ao Estado membro, a regra básica para delimitar sua

competência está consagrada no § 1° do art. 25 da n ossa Lei Maior, que lhe faculta

tratar das matérias que não se enquadram no campo privativo da União ou do

Município.

À luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios públicos não

constitui assunto de competência privativa da União ou do Município, podendo ser

objeto de disciplina jurídica por parte do Estado membro. Com efeito, foi editada a Lei

n° 13.408, de 1999, que dispõe sobre a matéria, est abelecendo a exigência de que o

homenageado seja falecido e que se tenha destacado por serviços prestados à

coletividade.

Ademais, a Carta mineira não inseriu o assunto no domínio da iniciativa reservada à

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

de Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a apresentação do projeto em

tela por membro da Assembleia Legislativa.

Finalizando, vale ressaltar que a Secretaria de Educação, em resposta à diligência

solicitada, informa que a comunidade escolar, representada pelo colegiado da

referida escola, em reunião realizada em 9/10/2008, foi favorável à denominação

consubstanciada no projeto e que, no Município de Ribeirão das Neves, não existe

instituição ou próprio público com denominação igual à proposta.

Conclusão

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

do Projeto de Lei n° 2.871/2008.

Sala das Comissões, 3 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Ronaldo Magalhães -

Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.903/2008

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

De autoria do Deputado Lafayette de Andrada, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Santa Casa de Misericórdia de Passa-Tempo -

Hospital São Gabriel, com sede no Município de Passa-Tempo.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 22/11/2008 e distribuída a esta

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

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

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.903/2008 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Santa Casa de Misericórdia de Passa-Tempo - Hospital São Gabriel.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 12, § 1º, que as

atividades de seus dirigentes não serão remuneradas; e no art. 13 que, na hipótese

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

ou estadual de fins idênticos ou semelhantes, registrada no Conselho Nacional de

Assistência Social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 2.903/2008.

Sala das Comissões, 3 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Ronaldo Magalhães - Padre João -

Delvito Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.908/2008

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

De autoria do Deputado Irani Barbosa, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

dar denominação à escola estadual situada no Município de Vespasiano.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 27/11/2008 e, a seguir,

encaminhada a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Em 9/12/2008, o relator solicitou fosse o projeto baixado em diligência à Secretária

de Estado de Educação a fim de que informasse a esta Casa se a referida unidade de

ensino possui denominação oficial e se existe outro próprio público estadual naquele

Município com a mesma denominação. De posse das informações, passamos à

análise da proposição.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.908/2008 tem por escopo seja dada a denominação de Escola

Estadual Prefeito Inácio Murta à Escola Estadual do Bairro Santa Cruz, com sede no

Município de Vespasiano.

No que se refere à competência normativa, as matérias que só podem ser

reguladas pela União, de interesse nacional, estão relacionadas no art. 22 da

Constituição da República. As que cabem ao Município, por sua vez, estão previstas

no art. 30, que lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos de

interesse local e suplementar as legislações federal e estadual, para atender às suas

peculiaridades. No que diz respeito ao Estado membro, a regra básica está

consagrada no § 1° do art. 25 da nossa Lei Maior, q ue lhe faculta tratar das matérias

que não se enquadram no campo privativo da União ou do Município.

À luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios públicos não

constitui assunto de competência privativa da União ou do Município, podendo ser

objeto de disciplina jurídica por parte do Estado membro. Com efeito, foi editada a Lei

n° 13.408, de 1999, que dispõe sobre a matéria, est abelecendo a exigência de que o

homenageado seja falecido e que se tenha destacado por serviços prestados à

coletividade.

Ademais, a Carta mineira não inseriu o assunto no domínio da iniciativa reservada à



____________________________________________________________________________
174

Mesa da Assembléia ou aos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário, do Tribunal

de Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a apresentação do projeto em

tela por membro da Assembleia Legislativa.

Apesar dessas considerações, cabe ressaltar que a Secretaria de Estado de

Educação, por meio da Informação nº 212/2008, comunica que no Município de

Vespasiano não existe Escola Estadual do Bairro Santa Cruz.

Assim sendo, o projeto de lei em análise possui vício intransponível e não pode

prosperar nesta Casa.

Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.908/2008.

Sala das Comissões, 3 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Padre João - Ronaldo

Magalhães.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.916/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado José Henrique, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública o Projeto Vida, com sede no Município de Conselheiro Pena.

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 2.916/2008 pretende declarar de utilidade pública o Projeto

Vida, com sede no Município de Conselheiro Pena, que tem como finalidade precípua

a prestação de assistência social à comunidade local e regional, oferecendo serviços

gratuitos de diversas naturezas para o atendimento de suas necessidades.

A entidade promove e pratica a caridade, oferece suporte educacional, material e

social aos menores abandonados e pessoas viciadas em drogas, buscando seu

amparo e sua recuperação. Ademais, realiza atividades culturais, visando integrar
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seus assistidos na comunidade em que vivem.

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 2.916/2008,

em turno único.

Sala das Comissões, 4 de março de 2009.

Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.930/2008

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Desempregados do Município de

Betim – ADMB –, com sede nesse Município.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4/12/2008 e distribuída a esta

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

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

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.930/2008 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Desempregados do Município de Betim. Os requisitos para que as

associações e fundações constituídas no Estado sejam assim declaradas estão

enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

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

exigências mencionadas no referido dispositivo, uma vez que a entidade é dotada de

personalidade jurídica, funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por

pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição, datado de 24/3/2007, determina

no art. 28 que as atividades dos seus Diretores e Conselheiros, bem como as dos

associados, não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de qualquer

lucro, gratificação, bonificação ou vantagens; e no art. 32 que, na hipótese de sua
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dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a instituição congênere,

juridicamente constituída e registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou

a entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 2.930/2008.

Sala das Comissões, 3 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Ronaldo Magalhães - Delvito

Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.942/2008

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

de utilidade pública o Conselho Particular Nossa Senhora da Conceição da

Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município de Barroso.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 11/12/2008 e encaminhada

a esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 188, combinado com o art.

102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.942/2008 objetiva declarar de utilidade pública o Conselho

Particular Nossa Senhora da Conceição da Sociedade de São Vicente de Paulo, com

sede no Município de Barroso.

Os requisitos para que as associações e fundações em funcionamento no Estado

sejam declaradas de utilidade pública são enumerados no art. 1º da Lei nº 12.972, de

1998.

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

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

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

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

Ressalte-se, ainda, que o inciso II do art. 41 do estatuto da instituição determina
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que o exercício dos cargos de seus Diretores, Conselheiros, associados, instituidores,

benfeitores ou equivalentes não será remunerado e o inciso III do mesmo artigo

preceitua que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado

a instituição congênere, preferencialmente vinculada à Sociedade de São Vicente de

Paulo, dotada de personalidade jurídica, com sede e atividades preponderantes no

Município de origem, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social ou a

entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 2.942/2008.

Sala das Comissões, 3 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Ronaldo Magalhães - Delvito Alves -

Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.944/2008

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Delvito Alves, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação de Bairros Varginha, São Francisco, Nova

Cap e Guara 1 – Asmob –, com sede no Município de Morada Nova de Minas.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 12/12/2008 e distribuída a esta

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

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

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.944/2008 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Bairros Varginha, São Francisco, Nova Cap e Guara 1, com sede no

Município de Morada Nova de Minas.

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

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

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

exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou comprovado que a
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entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de um ano e sua

diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas

funções.

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

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

sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e o

o art. 32 dispõe que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a entidade congênere registrada no Conselho Nacional de Assistência

Social ou a entidade pública.

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

a Emenda nº 1, ao final deste parecer, para adequar o nome da entidade ao que

consta no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 2.944/2008 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

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

Bairros Varginha, São Francisco, Nova Cap e Guará 1 – Asmob –, com sede no

Município de Morada Nova de Minas.”.

Sala das Comissões, 3 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Ronaldo Magalhães - Padre João -

Delvito Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.945/2008

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Delvito Alves, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Agricultores Familiares do São Bento e

Vizinhança – Aasfasbev –, com sede no Município de Dores do Indaiá.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 12/12/2008 e distribuída a esta

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

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.945/2008 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Agricultores Familiares do São Bento e Vizinhança, com sede no

Município de Dores do Indaiá.

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

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

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

exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou comprovado que a

entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de um ano e sua

diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas

funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 5º, § 15, que as

atividades de seus Diretores, Conselheiros e associados não serão remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e

no art. 24 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a entidade congênere com personalidade jurídica e registrada no Conselho

Nacional de Assistência Social ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 2.945/2008.

Sala das Comissões, 3 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Padre João - Delvito

Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.946/2008

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Roberto Carvalho, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba

Mirim Raízes da Mangueira, com sede no Município de Ubá.
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A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 13/12/2008 e distribuída a esta

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

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

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.946/2008 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba Mirim Raízes da Mangueira, com sede

no Município de Ubá.

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

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

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

exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou comprovado que a

entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de um ano e sua

diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas

funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o § 3º do art. 8º determina que

as atividades dos seus Diretores não serão remuneradas; e o art. 35 dispõe que, na

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

beneficentes do Município de Ubá.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 2.946/2008.

Sala das Comissões, 3 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Ronaldo Magalhães -

Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.951/2008

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Lafayette de Andrada, o projeto de lei em tela visa declarar

de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de Mercês, com sede nesse

Município.
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A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18/12/2008 e encaminhada

a esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 188, combinado com o art.

102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.951/2008 objetiva declarar de utilidade pública a Associação

dos Produtores Rurais de Mercês.

Os requisitos para que as associações e fundações em funcionamento no Estado

sejam declaradas de utilidade pública estão enumerados no art. 1º da Lei nº 12.972,

de 1998.

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

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

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

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

Ressalte-se, ainda, que o art. 42 de seu estatuto preceitua que, no caso de sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a instituições congêneres

legalmente constituídas, para ser aplicado nas mesmas finalidades e no Município de

Mercês; e o art. 46 determina que o exercício dos cargos de direção e do conselho

fiscal será inteiramente gratuito.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 2.951/2008.

Sala das Comissões, 3 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Ronaldo Magalhães - Delvito

Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.952/2008

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Lafayette de Andrada, o projeto de lei em tela visa declarar

de utilidade pública a Associação dos Diabéticos de Santos Dumont, com sede nesse

Município.
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A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18/12/2008 e encaminhada

a esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 188, combinado com o art.

102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.952/2008 objetiva declarar de utilidade pública a Associação

dos Diabéticos de Santos Dumont.

Os requisitos para que as associações e fundações em funcionamento no Estado

sejam declaradas de utilidade pública estão enumerados no art. 1º da Lei nº 12.972,

de 1998.

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

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

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

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

Ressalte-se, ainda, que o art. 28 de seu estatuto determina que as atividades dos

Diretores, Conselheiros e associados serão inteiramente gratuitas; e o art. 32

preceitua que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado

a instituição congênere, com personalidade jurídica, registrada no Conselho Nacional

de Assistência Social ou em conselho municipal da mesma área, ou a entidade

pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 2.952/2008.

Sala das Comissões, 3 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Chico Uejo, relator - Ronaldo Magalhães - Padre

João - Delvito Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.957/2008

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em tela visa a

declarar de utilidade pública a entidade Obras Sociais João XXIII, com sede no
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Município de Jeceaba.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 19/12/2008 e encaminhada

a esta Comissão, para exame preliminar dos aspectos referentes à juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 188, combinado com o art.

102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.957/2008 objetiva declarar de utilidade pública a entidade

Obras Sociais João XXIII, com sede no Município de Jeceaba.

Os requisitos para que as associações e fundações em funcionamento no Estado

sejam declaradas de utilidade pública estão elencados no art. 1º da Lei nº 12.972, de

1998.

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

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

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

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

Ressalte-se, ainda, que o art. 28 de seu estatuto determina que o exercício dos

cargos de direção e do conselho fiscal será inteiramente gratuito e o art. 32 preceitua

que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a

instituição congênere, com personalidade jurídica, registrada no Conselho Nacional

de Assistência Social ou a entidade pública, preferencialmente sediada no Município

de Jeceaba.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 2.957/2008 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Ronaldo Magalhães -

Padre João - Delvito Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.964/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 337/2009, o Governador do Estado enviou a esta
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Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo dar denominação a escola

estadual de ensino fundamental e médio situada no Município de Janaúba.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 5/2/2009 e, a seguir,

encaminhada a este órgão colegiado, a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.964/2009 tem por finalidade dar a denominação de Dr. José

Esteves Rodrigues à escola estadual de ensinos fundamental e médio situada na

Avenida Teófilo Pires, s/nº, no Distrito de Quem Quem, Município de Janaúba.

No que se refere à competência normativa, as matérias que só podem ser

reguladas pela União, de interesse nacional, estão listadas no art. 22 da Constituição

da República. As que cabem ao Município estão previstas no art. 30, que lhe

assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos de interesse local e

suplementar as legislações federal e estadual, para atender às suas peculiaridades.

Para o Estado, a regra básica está consagrada no § 1° do art. 25, que lhe faculta

tratar das matérias que não se enquadram no campo privativo da União nem do

Município.

À luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios públicos não

constitui assunto de competência privativa da União nem do Município, podendo ser

objeto de disciplina jurídica por parte do Estado.

Com base nessa prerrogativa, foi editada a Lei n° 1 3.408, de 1999, que dispõe

sobre a matéria, estabelecendo a exigência de que o homenageado seja falecido e

que se tenha destacado por serviços prestados à coletividade.

Ademais, a Constituição do Estado, no art. 66, não inseriu o assunto no domínio da

iniciativa reservada à Mesa da Assembléia ou aos titulares do Poder Judiciário, do

Tribunal de Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a apresentação do

projeto pelo Chefe do Poder Executivo, a quem cabe a organização da administração

pública.

Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade
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do Projeto de Lei n° 2.964/2009 na forma apresentad a.

Sala das Comissões, 3 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Delvito Alves -

Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.965/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 338/2009, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo dar denominação a escola

estadual de ensino médio situada no Município de Olaria.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 5/2/2009 e, a seguir,

encaminhada a este órgão colegiado, a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.965/2009 tem por finalidade dar a denominação de Escola

Estadual Joaquim Alves de Carvalho à escola estadual de ensino médio situada no

Município de Olaria.

No que se refere à competência normativa, as matérias que só podem ser

reguladas pela União, de interesse nacional, estão listadas no art. 22 da Constituição

da República. As que cabem ao Município, por sua vez, estão previstas no art. 30,

que lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos de interesse local e

suplementar as legislações federal e estadual, para atender às suas peculiaridades.

Para o Estado, a regra básica está consagrada no § 1° do art. 25, que lhe faculta

tratar das matérias que não se enquadram no campo privativo da União nem do

Município.

À luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios públicos não

constitui assunto de competência privativa da União nem do Município, podendo ser

objeto de disciplina jurídica por parte do Estado membro.

No plano infraconstitucional, a Lei nº 13.408, de 1999, estabelece as condições

para se dar nome aos próprios do Estado. Segundo suas normas, é competência do
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Legislativo dispor sobre a matéria e a escolha deve recair em nome de pessoa

falecida que se tenha destacado por notórias qualidades e relevantes serviços

prestados à coletividade.

Ademais, a Carta mineira, no art. 66, não inseriu o assunto no domínio da iniciativa

reservada à Mesa da Assembléia ou aos titulares do Poder Judiciário, do Tribunal de

Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a apresentação do projeto pelo

Chefe do Poder Executivo, a quem cabe a organização da administração pública.

Conclusão

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

do Projeto de Lei n° 2.965/2009 na forma apresentad a.

Sala das Comissões, 3 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Ronaldo Magalhães -

Padre João - Delvito Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.976/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Mãe de Pentecostes, com sede no

Município de Caratinga.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 5/2/2009 e distribuída a esta

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

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

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.976/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Mãe de Pentecostes, com sede no Município de Caratinga.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica e funciona há mais de
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um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

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

atividades de seus Diretores e Conselheiros, bem como as dos associados,

benfeitores ou equivalentes, não serão remuneradas; e o art. 32 dispõe que, na

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

congênere, com personalidade jurídica, registrada no Conselho Nacional de

Assistência Social ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 2.976/2009.

Sala das Comissões, 3 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Ronaldo Magalhães - Padre João -

Delvito Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.978/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Associação dos Aposentados e Pensionistas de

Barroso e Cidades Vizinhas – ASAPB –, com sede no Município de Barroso.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6/2/2009 e encaminhada a

esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes a juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 188, combinado com o art.

102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.978/2009 objetiva declarar de utilidade pública a Associação

dos Aposentados e Pensionistas de Barroso e Cidades Vizinhas.

Os requisitos para que as associações e fundações em funcionamento no Estado

sejam declaradas de utilidade pública estão enumerados no art. 1º da Lei nº 12.972,

de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o atendimento às
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exigências da referida lei, pois ficou comprovado que a entidade foi constituída e

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

por pessoas idôneas, que nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 27 de seu estatuto determina que o exercício dos

cargos de direção e do conselho fiscal será inteiramente gratuito e o art. 32 preceitua

que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a

instituições congêneres, com personalidade jurídica, registradas no Conselho

Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 2.978/2009.

Sala das Comissões, 3 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Delvito Alves -

Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.982/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de

Natércia - Apae de Natércia, com sede nesse Município.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6/2/2009 e distribuída a esta

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

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

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.982/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Natércia.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou



____________________________________________________________________________
189

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 14, § 2º, que as

atividades de seus Diretores e Conselheiros não serão remuneradas, sendo-lhes

vedado o recebimento de lucro, bonificação, vantagem ou benefício, a qualquer título;

e no art. 46, parágrafo único, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente reverterá a entidade congênere, com personalidade jurídica e

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

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 2.982/2009.

Sala das Comissões, 3 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Ronaldo Magalhães - Padre João -

Delvito Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.993/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em tela visa a declarar de

utilidade pública o Instituto Lumar, com sede no Município de Santana do Paraíso.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6/2/2009 e encaminhada a

esta Comissão, para exame preliminar dos aspectos referentes à juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 188, combinado com o art.

102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.993/2009 objetiva declarar de utilidade pública o Instituto

Lumar, com sede no Município de Santana do Paraíso.

Os requisitos para que as associações e fundações em funcionamento no Estado

sejam declaradas de utilidade pública estão elencados no art. 1º da Lei nº 12.972, de

1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o atendimento às
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exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a entidade foi

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

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

Ressalte-se, ainda, que o item 1.1 do seu estatuto determina que as atividades dos

Diretores, Conselheiros, sócios, benfeitores e equivalentes não serão remuneradas; e

o parágrafo único do item 8.1 preceitua que, no caso de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a pessoa jurídica qualificada nos termos da Lei nº

9.790, de 1999, que dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito

privado, sem fins lucrativos, como Organizações da Sociedade Civil de Interesse

Público, preferencialmente que tenha o mesmo objetivo social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 2.993/2009.

Sala das Comissões, 3 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Chico Uejo, relator - Ronaldo Magalhães - Padre

João - Delvito Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.995/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Cultural e Educativa de Timóteo – Acet –,

com sede nesse Município.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6/2/2009 e distribuída a esta

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

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

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.995/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Cultural e Educativa de Timóteo, com sede nesse Município.

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

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
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Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

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

atividades de seus Diretores, Conselheiros e associados não serão remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e

no art. 32 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica e registrada no Conselho

Nacional de Assistência Social ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 2.995/2009.

Sala das Comissões, 3 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Delvito Alves -

Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.998/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto de lei em tela visa a declarar de

utilidade pública a Comunidade Terapêutica São Francisco de Assis – CTSFA –, com

sede no Município de Santo Antônio do Monte.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 7/2/2009 e encaminhada a

esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 188, combinado com o art.

102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.998/2009 objetiva declarar de utilidade pública a Comunidade

Terapêutica São Francisco de Assis, com sede no Município de Santo Antônio do

Monte.
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Os requisitos para que as associações e fundações em funcionamento no Estado

sejam declaradas de utilidade pública estão listados no art. 1º da Lei nº 12.972, de

1998.

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

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

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

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

Ressalte-se, ainda, que o parágrafo único do art. 25 do seu estatuto determina que

as atividades dos Diretores, Conselheiros, sócios, instituidores, benfeitores ou

equivalentes não serão remuneradas; e o parágrafo único do art. 26 preceitua que, no

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

congênere, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social ou a entidade

pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 2.998/2009.

Sala das Comissões, 3 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Delvito Alves -

Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.013/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Fahin Sawan, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Centro de Educação Infantil Lar da Criança Feliz, com

sede no Município de Perdizes.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 13/2/2009 e distribuída a esta

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

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

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.013/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o



____________________________________________________________________________
193

Centro de Educação Infantil Lar da Criança Feliz, com sede no Município de Perdizes.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 31 determina que as

atividades de seus Diretores e Conselheiros, bem como as dos associados, não

serão remuneradas, e o art. 33 dispõe que, na hipótese de sua dissolução, o

patrimônio remanescente será destinado a instituição congênere, com personalidade

jurídica, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.013/2009.

Sala das Comissões, 3 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Ronaldo Magalhães -

Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.016/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em tela visa declarar 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 proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 13/2/2009 e encaminhada a

esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 188, combinado com o art.

102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.016/2009 objetiva declarar de utilidade pública a Pastoral do
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Menor da Paróquia Nossa Senhora de Montes Claros e Beato José de Anchieta, com

sede no Município de Montes Claros.

Os requisitos para que as associações e fundações em funcionamento no Estado

sejam declaradas de utilidade pública estão elencados no art. 1º da Lei nº 12.972, de

1998.

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

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

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

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

Ressalte-se, ainda, que o art. 29 do seu estatuto determina que o exercício dos

cargos de direção e do conselho fiscal será inteiramente gratuito e o art. 36 preceitua

que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a

entidade congênere inscrita em Conselho de Assistência Social ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.016/2009 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Ronaldo Magalhães - Delvito

Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.019/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Ademir Lucas, o projeto de lei em tela tem como objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Tropical – Ascotrop –, com

sede no Município de Contagem.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 14/2/2009 e distribuída a esta

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

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

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.019/2009 tem como finalidade declarar de utilidade pública a
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Associação Comunitária Tropical, com sede no Município de Contagem.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 30, que, na

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

congênere, com personalidade jurídica e registrada no Conselho Nacional de

Assistência Social; e, no art. 31, que as atividades de seus Diretores e Conselheiros

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

bonificação ou vantagem.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.019/2009.

Sala das Comissões, 3 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Delvito Alves -

Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.022/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Elmiro Nascimento, o projeto de lei em tela tem como

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Projeto Crescer – APC –, com

sede no Município de Carmo do Paranaíba.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 14/2/2009 e distribuída a esta

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

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

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 3.022/2009 tem como finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Projeto Crescer, com sede no Município de Carmo do Paranaíba.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 29, que as

atividades de seus Diretores e Conselheiros não serão remuneradas, sendo-lhes

vedado o recebimento de vantagens ou benefícios, a qualquer título; e, no art. 31,

parágrafo único, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica e registrada no Conselho

Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.022/2009.

Sala das Comissões, 3 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Chico Uejo, relator - Ronaldo Magalhães - Padre

João - Delvito Alves.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.848/ 2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De iniciativa do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em epígrafe institui a

Política de Saúde Mental para os Agentes de Segurança Penitenciária e dá outras

providências.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do Substitutivo n° 1, que apresentou.

Por seu turno, a Comissão de Saúde opinou pela aprovação da matéria, também na
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forma do referido substitutivo.

Dando prosseguimento à tramitação do projeto, compete a este órgão colegiado

apreciá-lo, atendo-se aos lindes estabelecidos no art. 188, combinado com o art. 102,

inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei sob comento tem como objetivo instituir a Política de Saúde Mental

para os Agentes de Segurança Penitenciária, que inclui o planejamento, a execução,

o controle, a fiscalização e a avaliação de atividades relacionadas com a saúde

mental, de modo a possibilitar àqueles servidores o pleno uso e gozo do potencial

físico e mental.

Em sua acurada análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu que o

objetivo do projeto está em consonância com ditames constitucionais e legais que

tratam da proteção e da defesa da saúde humana. Com efeito, o inciso XII do art. 24

da Constituição da República estabelece a competência concorrente da União, dos

Estados e do Distrito Federal para legislar sobre proteção e defesa da saúde,

enquanto os arts. 196 e 186 das Constituições Federal e Estadual, respectivamente,

dispõem que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros

agravos. Além do mais, a Lei nº 13.317, de 1999, que contém o Código de Saúde do

Estado, enfatiza as normas constantes das referidas cartas constitucionais e

estabelece, em seu art. 3º, que “a saúde é um direito fundamental do ser humano,

cabendo ao Estado promover as condições indispensáveis a seu pleno exercício”.

Cabe ressaltar que a Comissão de Constituição e Justiça entende que, em tese,

projetos de lei, ainda que de iniciativa de parlamentar, podem fixar diretrizes de

políticas públicas estaduais, não se admitindo, todavia, que entrem em detalhes ou

disponham sobre programas.

Esclareça-se que o substitutivo apresentado tem como escopo adequar o projeto à

técnica legislativa, sem descaracterizar a proposta inicial, e, por isso, deve ser

acatado.

Por seu turno, a Comissão de Saúde ratificou o parecer da Comissão de

Constituição e Justiça, ressaltando que o exercício das funções dos Agentes
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Penitenciários, por estar relacionado com ações de vigilância, escola, repressão e

segurança, implica risco, medo e constantes confrontos. De fato, esses profissionais

são encarregados de revistar e conduzir presos, vigiar celas, controlar a entrada de

visitantes e disciplinar unidades penitenciárias, sendo por isso mesmo expostos a

situações geradoras de estresse, tais como ameaças e agressões dos confinados, e,

não raro, tomados como reféns em rebeliões ou mesmo assassinados. Os Agentes

Penitenciários estão especialmente propensos a apresentar sintomatologia

depressiva e distúrbios de ansiedade e do sono, bem como distúrbios de

comportamento e ao consumo abusivo de álcool. Há que considerar, ainda, a

disseminação de doenças infecciosas, como a tuberculose, nas unidades prisionais.

No que concerne à competência desta Comissão para proceder à análise da

repercussão financeira das proposições, estabelecida no art. 102, inciso VII, alínea

“d”, do Regimento Interno, devemos ressaltar que os arts. 1º e 2º do substitutivo, que

definem as finalidades e as diretrizes da política a ser instituída, contêm enunciados

propositivos de caráter abstrato e, portanto, não tratam de ações concretas. Por sua

vez, o art. 3º impõe ao Estado obrigações para a consecução dos objetivos

almejados, as quais, em tese, já lhe incumbem ordinariamente por força de princípios

constitucionais e, especificamente, do art. 31, “caput”, da Carta mineira, que obriga o

Estado a assegurar ao servidor público civil “direitos que visem à melhoria de sua

condição social e da produtividade e da eficiência no serviço público”.

Note-se, portanto, que a proposição não gera despesa para os cofres do Estado, e,

conseqüentemente, não há implicação na execução da Lei do Orçamento Anual.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.848/2008 no

1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 4 de março de 2009.

Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa, relator - Adelmo Carneiro Leão - Antônio Júlio -

Juarez Távora.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.894/2008

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em análise dispõe sobre a

obrigatoriedade da afixação, nas proximidades de piscinas, de placa indicativa de sua

profundidade e dá outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 20/11/2008, foi a proposição distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Segurança Pública e de Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

Vem a matéria a esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em análise obriga a afixação de placas de advertência aos usuários nas

proximidades de piscinas, as quais deverão conter informações sobre a profundidade,

a permissão ou a proibição de mergulho e a necessidade de crianças menores de 12

anos estarem acompanhadas por responsável.

Trata-se de medida que visa a prevenir acidentes. Aduz o autor da proposição que

“a maior causa de acidentes por mergulho é o absoluto desconhecimento da relação

mergulho-lesão medular por parte dos usuários de piscinas”. A proposta tem como

objetivo propiciar mais segurança aos usuários de piscinas e encontra amparo no art.

24, inciso XII, da Constituição da República, que atribui competência à União e aos

Estados para legislar concorrentemente sobre proteção e defesa da saúde e sobre

proteção à infância e à juventude.

Assim, além de a matéria estar inserida no rol de competências legiferantes do

Estado, o projeto não afronta nenhuma norma relativa à iniciativa do processo

legislativo. Por isso, quanto ao juízo de admissibilidade de competência desta

Comissão, numa análise apenas formal, não há óbice à tramitação do projeto. Seu

mérito e sua eficácia deverão ser analisados pela Comissão temática competente, no

momento oportuno.

É importante observar, entretanto, que, na forma proposta, o projeto cria obrigação

para “prédios, edifícios de apartamentos, casas residenciais e comerciais,

condomínios horizontais e verticais, clubes, parques, associações e outras entidades
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congêneres, particulares ou públicos, em cujas instalações houver piscinas”. Trata-se

de medida inadequada, já que só é possível criar obrigações para os sujeitos de

direito, e não, para seus objetos. Assim, faz-se necessária a adequação do texto do

projeto a fim de criar obrigação para os sujeitos responsáveis pelos estabelecimentos

onde haja piscinas.

Ademais, é importante observar que o projeto cria a obrigação da afixação de

placas de advertência nas bordas de todas as piscinas, sejam elas de uso comum,

sejam de uso privativo.

Podemos classificar as piscinas como de uso comum ou privativas. As primeiras

podem ser coletivas ou públicas. Coletivas são as localizadas em entidades públicas

ou privadas em que haja uso coletivo e seleção dos usuários por critérios como

associação, matrícula, hospedagem, moradia ou internação. São as piscinas

localizadas em clubes, parques aquáticos, sociedades recreativas, condomínios,

clínicas, academias, hotéis, escolas, creches. Já as piscinas públicas são aquelas

destinadas ao público comum.

Piscinas privativas são as domésticas, de chácaras, sítios, casas ou apartamentos

de cobertura, freqüentadas apenas pelos donos e seus convidados.

Com relação às piscinas privativas ou domésticas, entendemos que foge aos

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade exigir a placa de advertência.

Tratar-se-ia de medida desarrazoada do poder público, interferindo na autonomia do

particular. Além disso, pelo princípio da proporcionalidade, a medida adotada pelo

poder público deve ser apropriada para concretizar o objetivo visado, buscando o

interesse público. Deve haver ponderação entre os meios e os fins. Por isso,

entendemos que o projeto deve abranger tão-somente as piscinas de uso comum,

coletivas ou públicas.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 2.894/2008 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre a afixação de placa de advertência em piscinas de uso comum.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º – É obrigatória a afixação de placa de advertência próximo a piscina de uso

comum, contendo as seguinte informações:

I – a profundidade da piscina;

II – as condições para o mergulho ou a proibição deste, se for o caso;

III – a advertência de que menores de doze anos deverão estar acompanhados por

responsável.

§ 1º – Para os fins desta lei, piscina de uso comum é a de uso coletivo, localizada

nas dependências de entidade pública ou privada, e a pública, destinada ao público

comum.

§ 2º – É excluída do conceito de piscina de uso comum a piscina privativa ou

doméstica utilizada exclusivamente por seu proprietário e por pessoas de suas

relações.

§ 3º – A placa a que se refere este artigo deverá ser afixada na borda da piscina e

conter sinais e desenhos para sua fácil compreensão.

Art. 2º – O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o responsável pelo

estabelecimento onde se situe a piscina ao pagamento de multa pecuniária no valor

de 2.000 Ufemgs (duas mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais).

Parágrafo único – Em caso de reincidência, a piscina será interditada até a adoção

das medidas de segurança de que trata esta lei.   

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

Sala das Comissões, 3 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Padre João - Delvito

Alves - Sebastião Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.011/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em análise dispõe sobre a

obrigatoriedade de colocação de dispositivos para interromper o processo de sucção

em piscinas e dá outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 13/2/2009, foi a proposição distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Segurança Pública e de Fiscalização
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Financeira e Orçamentária.

Vem a matéria agora a esta Comissão para exame preliminar dos aspectos

referentes à juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em análise obriga a colocação de dispositivo para interromper o processo

de sucção em piscinas. O dispositivo deverá ser colocado em local de fácil acesso,

com sinalização.

Trata-se de medida que visa a prevenir acidentes. Aduz o autor da proposição que

há registro de acidentes envolvendo pessoas durante o processo de sucção da água

das piscinas, como prisão de costas, barriga, braços, pés, face e cabelos pelas

bombas de sucção, com a ocorrência de formação de hematomas, afogamento e até

morte de usuários que ficam presos às referidas bombas.

A proposta tem por objetivo propiciar mais segurança aos usuários de piscinas e

encontra amparo no art. 24, inciso XII, da Constituição da República, que atribui

competência à União e aos Estados para legislar concorrentemente sobre proteção e

defesa da saúde, bem como proteção a crianças e adolescentes.

Assim, além de a matéria estar inserida no rol de competências legiferantes do

Estado, o projeto não afronta nenhuma norma relativa à iniciativa do processo

legislativo. Por isso, quanto ao juízo de admissibilidade de competência desta

Comissão, numa análise apenas formal, não há óbice à tramitação do projeto. Seu

mérito e sua eficácia deverão ser analisados pela comissão temática competente, no

momento oportuno.

As piscinas são classificadas em de uso comum ou privativas. As primeiras podem

ser coletivas ou públicas. Coletivas são as localizadas em entidades públicas ou

privadas em que haja uso coletivo e seleção dos usuários por critérios como

associação, matrícula, hospedagem, moradia ou internação. São as piscinas

localizadas em clubes, parques aquáticos, sociedades recreativas, condomínios,

clínicas, academias, hotéis, escolas, creches. Já as piscinas públicas são aquelas

destinadas ao público comum.

Piscinas privativas são as domésticas, de chácaras, sítios, casas, apartamentos de
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cobertura, freqüentadas apenas pelos donos e seus convidados.

O projeto cria a obrigação da instalação dos dispositivos de segurança nas piscinas

de uso coletivo, excluindo, então, as piscinas privativas, que são as domésticas. Com

relação às piscinas privativas ou domésticas, entendemos que foge aos princípios da

razoabilidade e da proporcionalidade exigir que nelas sejam instalados equipamentos

de segurança. Trata-se de medida desarrazoada do poder público, que interfere na

autonomia de vontade do particular. Afinal, segundo o princípio da proporcionalidade,

a medida adotada pelo poder público deve ser apropriada para concretizar o objetivo

visado, buscando atender ao interesse público. Deve haver proporção entre os meios

e os fins. Por isso, entendemos que a proposta deve abranger tão-somente as

piscinas de uso comum, sejam coletivas ou públicas.

O art. 2º do projeto faz referência à expressão “piscinas novas”, dando origem à

dúvida quanto à sua abrangência, ou seja, se ele engloba as piscinas privativas ou as

públicas ou as de uso coletivo. Por isso, faz-se necessário esclarecer a obrigação

prevista no art. 2º, explicitando que ela faz referência às piscinas de uso comum.

Ademais, por razões de ordem constitucional, é preciso suprimir o § 3º do art. 4º, já

que esse dispositivo afronta o art. 66, inciso III, da Constituição do Estado, que

enumera as matérias em que há reserva da iniciativa do Governador do Estado para

deflagrar o processo legislativo.

Assim é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“ADI 2239/MC/SP

Relator Ministro Ilmar Galvão

Julgamento: 09/11/2000 - Tribunal Pleno

Ementa: Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei nº 10.309/99, do Estado de São

Paulo, oriunda de projeto de membro da Assembleia Legislativa, que dispõe sobre

atribuições de órgãos da administração. Art. 61, I, “e”, da Constituição Federal.

Plausibilidade da alegação de ofensa ao dispositivo constitucional em referência,

corolário do princípio da separação de Poderes, de observância imperiosa pelos

Estados-membros, conforme entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal.

Medida cautelar deferida para suspensão provisória da eficácia do diploma normativo

sob enfoque”.
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Finalmente, é importante observar que é necessário adequar a norma do projeto

que dispõe sobre as sanções a serem aplicadas aos infratores, já que o texto trata da

aplicação de penalidade pecuniária, prevendo multa de 1.000 a 4.000 Unidades

Fiscais de Referência, sem prever, de forma objetiva, os critérios para o balizamento

da multa. É mister também utilizar a Unidade Fiscal de Referência do Estado de

Minas Gerais – Ufemg – para a pena pecuniária e é conveniente prever a pena de

interdição da piscina no caso de reincidência, até a adoção das medidas de

segurança prevista na lei.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.011/2009 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre a afixação de dispositivo de segurança nas piscinas de uso comum.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – É obrigatória a instalação de dispositivo de segurança que interrompa o

processo de sucção de água nas piscinas de uso comum.

§ 1º – Para os fins desta lei, piscina de uso comum é a de uso coletivo, localizada

nas dependências de entidade pública ou privada, e a pública, destinada ao público

comum.

§ 2º – É excluída do conceito de piscina de uso comum a piscina privativa ou

doméstica utilizada exclusivamente por seu proprietário e por pessoa de suas

relações.

§ 3º – O dispositivo a que se refere este artigo deverá ser instalado em local de fácil

e rápido alcance e sinalizado.

Art. 2º – As piscinas de uso comum construídas após a vigência desta lei deverão

ser equipadas com bombas de sucção que interrompam automaticamente o processo

de sucção caso o ralo da piscina se encontre obstruído, além do dispositivo de

segurança de que trata o art. 1º.

Art. 3º – O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o responsável pelo

estabelecimento onde se situa a piscina ao pagamento de multa pecuniária no valor

de 2.000 Ufemgs (duas mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais).
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Parágrafo único – Em caso de reincidência, a piscina será interditada até a adoção

das medidas de segurança de que trata esta lei.

Art. 4º – Os estabelecimentos que possuam piscina de uso comum deverão

promover as medidas para se adequarem a esta lei no prazo de sessenta dias.

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

Sala das Comissões, 3 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Chico Uejo, relator - Ronaldo Magalhães - Delvito

Alves - Padre João.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.621/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em epígrafe autoriza o

Poder Executivo a doar ao Município de São Francisco o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno, na forma apresentada e, agora, retorna a

este órgão colegiado, a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art.

189, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.621/2007 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de São Francisco um terreno com área de 2.000m², localizado na

Avenida Dom Pedro de Alcântara, nesse Município.

A destinação do imóvel objeto da doação pretendida é a edificação de uma cozinha

comunitária, em benefício das comunidades mais carentes, o que comprova o

atendimento do interesse público exigido pela legislação vigente.

A prévia autorização legislativa para a transferência de bens da administração

pública decorre de exigência contida no art. 18 da Constituição do Estado; no inciso I

do art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993; e no § 2º do art. 105 da Lei Federal nº

4.320, de 1964.

Cumpre-nos reiterar que a matéria em questão atende aos preceitos legais que

versam sobre alienação de bens públicos, além de não representar despesas para o

erário nem acarretar repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão
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Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.621/2007, no

2º turno.

Sala das Comissões, 4 de março de 2009.

Zé Maia, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Antônio Júlio - Jayro Lessa -

Juarez Távora.

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.689/ 2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Carlos Mosconi, o Projeto de Lei nº 1.689/2007 tem por

escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Poços de Caldas o imóvel

que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, e retorna

agora a este órgão colegiado, a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme

dispõe o art. 189, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Em cumprimento ao disposto no § 1º do referido art. 189, a redação do vencido faz

parte deste parecer.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.689/2007, na forma aprovada no 1º turno, tem como finalidade

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Poços de Caldas o imóvel com

área de 12.170m², situado nesse Município.

Atendendo ao interesse coletivo que deve nortear as decisões da administração

pública, o parágrafo único do art. 1º da proposição preceitua que o referido imóvel

será destinado ao desenvolvimento de projetos socioeducativos. Ainda para

resguardar esse interesse, o art. 2º prevê a reversão do bem ao patrimônio do

Estado, se, no prazo de três anos contados da lavratura da escritura pública de

doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

A autorização legislativa para transferência de domínio de patrimônio público é

exigência contida no art. 18 da Constituição do Estado; no art. 17 da Lei Federal nº

8.666, de 1993, que institui normas para licitações e contratos da administração

pública; e no § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas

gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços
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da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Cabe reiterar que o projeto de lei atende aos preceitos legais que versam sobre a

matéria, não representa despesas para o erário nem acarreta repercussão na Lei

Orçamentária.

Diante dessas considerações, não há impedimento a sua transformação em lei.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.689/2007, no

2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 4 de março de 2009.

Zé Maia, Presidente - Juarez Távora, relator - Antônio Júlio - Adelmo Carneiro Leão

- Jayro Lessa.

PROJETO DE LEI Nº 1.689/2007

(Redação do Vencido)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Poços de Caldas o imóvel que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Poços de Caldas

o imóvel com área de 12.170m² (doze mil cento e setenta metros quadrados), situado

nesse Município e registrado sob o nº 6.637, no Livro 2, no Cartório de Registro de

Imóveis da Comarca de Poços de Caldas.

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se ao desenvolvimento de

projetos socioeducativos.

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

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

sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

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

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.324/ 2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o Projeto de Lei nº 2.324/2008 tem por

escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Santa Rita de Caldas o
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imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, e retorna

agora a este órgão colegiado, a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme

dispõe o art. 189, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Em cumprimento ao disposto no § 1º do referido art. 189, a redação do vencido faz

parte deste parecer.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.324/2008, na forma aprovada no 1º turno, autoriza o Poder

Executivo a doar ao Município de Santa Rita de Caldas um terreno de 2.047,50m²,

situado na localidade de Rio Claro, nesse Município.

Segundo o parágrafo único do art. 1º, o imóvel será destinado à construção de

moradias para pessoas carentes, em atendimento à demanda habitacional daquela

comunidade. Também em defesa do interesse coletivo, o art. 2º prevê que o imóvel

reverterá ao patrimônio do doador, se, no prazo de cinco anos contados do registro

da escritura pública de doação, não for utilizado com essa finalidade.

A proposição determina ainda, em seu art. 4º, a revogação da Lei nº 15.693, de

3/1/2006, que autorizou a doação de parte do imóvel, não efetivada esta data.

Cabe ressaltar que a transferência de domínio de bens público estadual, ainda que

para outro ente da Federação, somente pode ser realizada com autorização desta

Assembleia Legislativa, por exigência do art. 18 da Constituição do Estado; do art. 17

da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui normas para licitações e contratos da

administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos

e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

O projeto de lei em análise encontra-se de acordo com aos preceitos legais que

tratam sobre a matéria, não representa despesas para o erário nem acarreta

repercussão na Lei Orçamentária. Portanto, não há impedimento para a sua

transformação em norma legal.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.324/2008, no

2º turno, na forma do vencido no 1º turno.
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Sala das Comissões, 4 de março de 2009.

Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Adelmo Carneiro Leão - Jayro Lessa -

Juarez Távora.

PROJETO DE LEI Nº 2.324/2008

(Redação do Vencido)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Santa Rita de Caldas o imóvel

que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Santa Rita de

Caldas o imóvel constituído por uma área de terreno medindo 2.047,50m² (dois mil e

quarenta e sete vírgula cinqüenta metros quadrados), situado na Praça Onofre

Cassemiro de Carvalho, nesse Município, registrado sob o nº 3.486, à ficha 1 do Livro

2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Santa Rita de Caldas.

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

construção de moradias para pessoas carentes.

Art. 2º - O imóvel objeto da doação de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do

Estado caso não seja, no prazo de cinco anos contados do registro da escritura

pública de doação, utilizado com a finalidade prevista no parágrafo único do art. 1º.

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

Art. 4º - Fica revogada a Lei nº 15.693, de 21 de julho de 2005.

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.343/ 2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Bráulio Braz, o Projeto de Lei nº 2.343/2008 tem por

escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Muriaé o imóvel que

especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno, na forma apresentada, e retorna agora a

este órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art.

189, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.343/2008 trata da autorização para que o Poder Executivo
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possa doar ao Município de Muriaé um terreno com 6.691,54m², conforme

identificado em seu Anexo, situado na Rua Dona França, s/nº, Distrito de Belisário,

nesse Município, o qual será desmembrado de área com 15.014m².

Atendendo ao interesse coletivo que deve nortear as decisões da administração

pública, o parágrafo único do art. 1º da proposição determina que o referido imóvel

será destinado ao funcionamento de unidades administrativas do Município e de um

parque de exposições agropecuárias.

Para a garantia do negócio a ser realizado, o art. 2º prevê a reversão do bem ao

patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura

pública de doação, não lhe for dada a destinação estatuída.

A autorização legislativa para transferência de domínio de patrimônio público é

exigência contida no art. 18 da Constituição do Estado; no art. 17 da Lei Federal nº

8.666, de 1993, que institui normas para licitações e contratos da administração

pública; e no § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas

gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da

União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Como o projeto de lei em análise atende aos preceitos legais que versam sobre a

matéria, não representa despesas para o erário e não acarreta repercussão na Lei

Orçamentária, não há impedimentos a sua transformação em lei.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.343/2008, no

2º turno.

Sala das Comissões, 4 de março de 2009.

Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa, relator - Adelmo Carneiro Leão - Antônio Júlio -

Juarez Távora.

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.592/ 2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Carlos Mosconi, o Projeto de Lei nº 2.592/2008 tem por

escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Arceburgo o imóvel que

especifica.
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A proposição foi aprovada no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, e retorna

agora a este órgão colegiado, a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme

dispõe o art. 189, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Em cumprimento ao disposto no § 1º do referido art. 189, a redação do vencido faz

parte deste parecer.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.592/2008, na forma aprovada no 1º turno, autoriza o Poder

Executivo a doar ao Município de Arceburgo um terreno com área de 148.191m²,

situado nesse Município, para que a administração local possa providenciar a

regularização de habitações populares ali existentes, construídas pelo Programa

Comunitário de Habitação Popular - Pró-Habitação -, instituído pelo Decreto nº

29.163, de 1988.

A proposição determina ainda que as condições do convênio e dos projetos

habitacionais do governo devem constar na escritura de doação e que o imóvel

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.

A transferência de domínio de bens públicos é matéria tratada no art. 18 da

Constituição do Estado; no art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui

normas para licitações e contratos da administração pública; e no § 2º do art. 105 da

Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para

elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos

Municípios e do Distrito Federal. Tais normas exigem que a alienação somente

poderá ser efetivada, se for autorizada por esta Casa Legislativa, atender ao

interesse público e estabelecer o retorno do bem ao patrimônio do doador, caso não

seja utilizado com a finalidade prevista.

Ressalte-se que o projeto de lei em análise se encontra em conformidade com a

legislação vigente, não representa despesas para o erário nem acarreta repercussão

na Lei Orçamentária. Portanto, não há impedimento a sua transformação em lei.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.592/2008, no
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2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 4 de março de 2009.

Zé Maia, Presidente - Juarez Távora, relator - Adelmo Carneiro Leão - Antônio Júlio

- Jayro Lessa.

PROJETO DE LEI Nº 2.592/2008

(Redação do Vencido)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Arceburgo o imóvel que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

imóvel constituído de terreno com área de 148.191m² (cento e quarenta e oito mil

cento e noventa e um metros quadrados), situado nesse Município, registrado sob o

nº 15.751, a fls. 97 do Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de

Monte Santo de Minas.

§ 1º - O imóvel descrito neste artigo destina-se à regularização de habitações

populares construídas pelo Programa Comunitário de Habitação Popular - Pró-

Habitação -, instituído pelo Decreto nº 29.163, de 1988.

§ 2º - As condições do convênio e dos projetos habitacionais do governo devem

constar na escritura de doação.

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

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

tiver sido dada a destinação prevista no § 1º do art. 1º.

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

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

COMUNICAÇÃO

- O Sr. Presidente despachou, em 4/3/2009, a seguinte comunicação:

Do Deputado Mauri Torres, notificando o falecimento do Sr. Raimundo Coura

Freitas, ocorrido em 2/3/2009, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 7 DE MARÇO DE 2009

ATAS

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 5/3/2009

Presidência dos Deputados Doutor Viana, José Henrique e Hely Tarqüínio

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

Correspondência: Ofícios - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de

Proposições: Propostas de Emenda à Constituição nºs 49 e 50/2009 - Projetos de Lei

nºs 3.072 a 3.080/2009 - Requerimentos nºs 3.411 a 3.422/2009 - Requerimentos das

Comissões de Segurança Pública (3) e de Minas e Energia e do Deputado Ivair

Nogueira e outros - Proposições Não Recebidas: Requerimento do Deputado Ademir

Lucas - Comunicações: Comunicações das Comissões de Administração Pública, de

Educação, de Meio Ambiente, de Assuntos Municipais, de Cultura e do Trabalho e

dos Deputados Padre João (2), Paulo Guedes e Carlin Moura - Oradores Inscritos:

Discursos dos Deputados Fábio Avelar, Domingos Sávio, Eros Biondini, Getúlio Neiva

e Carlin Moura - Registro de presença - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura

de Inscrições - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho

de Requerimentos: Requerimento do Deputado Ivair Nogueira e outros; deferimento -

Discussão e Votação de Pareceres: Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº

2.298/2008; aprovação - Votação de Requerimentos: Requerimentos das Comissões

de Segurança Pública (3) e de Minas e Energia; aprovação - Requerimento do

Deputado Gilberto Abramo; deferimento; discurso do Deputado Getúlio Neiva -

Requerimento do Deputado Padre João; deferimento; discurso do Deputado Padre

João - 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 - Ademir Lucas -

Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes

- Arlen Santiago - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta
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- Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz

- Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar

- Getúlio Neiva - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Inácio

Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo -

Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Maria Lúcia Mendonça - Padre João -

Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Ruy Muniz -

Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Tenente Lúcio - Vanderlei

Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Zezé Perrella.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 14h12min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Hely Tarqüínio, 2º-Secretário, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- O Deputado Carlos Gomes, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte correspondência:

OFÍCIOS

Do Sr. Yoshiaki Himono, Presidente da Assembleia Legislativa do Ishikawa, Japão,

solicitando visita de uma comitiva desta Assembleia com vistas ao intercâmbio social,

econômico e cultural.

Do Sr. Koichi Kubota, Diretor-Geral da Divisão de Turismo e Relações

Internacionais do Governo da Província de Yamanashi, Japão, convidando delegação

desta Assembleia, representada pelo Deputado Chico Uejo, a visitar a Província de

Yamanashi.

Do Sr. Marx Fernandes dos Santos, Gerente Regional de Negócios da CEF (23),

prestando informações sobre contratos de repasse de recursos do Orçamento Geral



____________________________________________________________________________
215

da União, celebrados entre esse Banco 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.)

Do Sr. Dimas Wagner Lamounier, Superintendente Regional da CEF, informando a

liberação de recursos financeiros para a Secretaria de Desenvolvimento Regional. (-

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. Euvaldo M. Bittencourt Júnior, Gerente de Projeto da Subsecretaria de

Gestão da Política de Direitos Humanos da Secretaria Especial dos Direitos Humanos

da Presidência da República, dando ciência de celebração de convênio com a

Secretaria de Defesa Social para a execução do projeto Curso de Pós-Graduação

Lato-Sensu - Ênfase no Sistema Socioeducativo. (- À Comissão de Fiscalização

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

do Regimento Interno.)

Do Sr. José Fernando Coura, Presidente do Sindicato da Indústria Mineral do

Estado de Minas Gerais - Sindiextra -, apresentando sugestões para a conservação

do patrimônio natural e cultural das Serras da Calçada e da Moeda. (- À Comissão

Especial das Serras da Calçada e da Moeda.)

Do Sr. Hipérides Ateniense, da Secretaria Executiva do Comitê de

Acompanhamento e Análise de Propostas Referenciadas na Lei 12.276 - Caapp -,

encaminhando cópias de contratos celebrados com o objetivo de implantar sistema

de parceria para a execução de obras de infra-estrutura no Estado. (- À Comissão de

Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art.

100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Dos Srs. Ubirajara Pires Glória, Presidente da Associação dos Amigos do Bairro

Belvedere, e Marcelo Marinho Franco, Presidente das Associações de Bairros da

Zona Sul de BH, encaminhando cópia de ofício enviado ao Sr. José Maria dos Santos

Júnior, Promotor de Justiça de Defesa do Meio Ambiente, sobre o descumprimento

de acordo firmado em audiência pública no Conselho Municipal do Meio Ambiente -

Comam. (- À Comissão de Transporte.)

2ª Fase (Grande Expediente)
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Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra aos

oradores inscritos para o Grande Expediente.

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 49/2009

Institui Ação Direta de Inorganicidade Municipal.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 106 - (...)

II - Julgar em grau de recurso:

a) As causas decididas em primeira instância, ressalvadas as de competência de

Tribunal Federal, do Tribunal de Justiça Militar ou de órgãos recursais dos juizados

especiais.

b) Ação Direta de Inorganicidade Municipal.

Art. 113 - (...)

§ 1º - Compete ao Juiz de Direito julgar mandado de injunção quando a norma

regulamentadora for atribuição do Prefeito, da Câmara Municipal ou de sua Mesa

Diretora, ou de autarquia ou fundação pública municipais.

§ 2º - Compete ao Juiz de Direito julgar Ação Direta de Inorganicidade Municipal de

lei municipal, decreto municipal ou ato normativo municipal em face de lei orgânica do

respectivo Município.

Art. 118 - A - São partes legítimas para propor Ação Direta de Inorganicidade

Municipal de lei municipal, decreto municipal ou ato normativo municipal, em face de

lei orgânica do respectivo Município:

I - O Prefeito do respectivo Município.

II - A Mesa da Câmara Municipal do respectivo Município.

III - Membro do Ministério Público que atue na Comarca a que pertence o respectivo

Município.

IV - A subseção da Ordem dos Advogados do Brasil da Comarca a que pertence o

respectivo Município.

V - Diretório ou Comissão Provisória do Partido Político com representação na

respectiva Câmara Municipal.
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VI - Entidade sindical ou de classe com representação no respectivo Município.

Sala das Reuniões, 5 de março de 2009.

Lafayette de Andrada - Ademir Lucas - Ana Maria Resende - Antônio Carlos

Arantes - Antônio Júlio - Carlos Gomes - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Célio

Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas

Fabiano - Dinis Pinheiro - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Doutor Viana - Elmiro

Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Gil Pereira - Gláucia Brandão - Gustavo

Valadares - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - José Henrique - Juarez Távora - Juninho

Araújo - Maria Lúcia Mendonça - Maria Tereza Lara - Neider Moreira - Padre João -

Rêmolo Aloise - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sebastião Costa

- Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Wander Borges.

Justificação: A Constituição da República conferiu plena autonomia aos Municípios

com “status” de ente federativo. Determinou, em art. 29, que os Municípios serão

regidos por Lei Orgânica votada em dois turnos, com interstício mínimo de dez dias, e

aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal que a promulgará. Ou seja,

conferiu à Lei Orgânica o “status” de constituição do Município, uma vez que obedece

o processo legislativo das emendas constitucionais, descartando a necessidade de

sanção pelo Prefeito.

Assim, fica claro que a Lei Orgânica Municipal é um diploma legal acima das leis

ordinárias ou complementares municipais. Todavia, não há em nossa Constituição

Estadual a previsão de um remédio jurídico quando a lei municipal afronta a

respectiva Lei Orgânica.

O que se pretende com esta Proposta de Emenda Constitucional é criar esse

remédio jurídico, guardando o paralelismo com a ação direta de inconstitucionalidade

da Constituição Federal e Estadual.

Contamos com o apoio dos nobres pares para aprovação desta proposta.

- Publicada vai a proposta à Comissão Especial, para parecer, nos termos do art.

201 do Regimento Interno.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 50/2009

Modifica o inciso VI do art. 118.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
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O inciso VI do art. 118 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 118 - (...)

VI - partido político legalmente instituído e com representação na Assembleia

Legislativa de Minas Gerais;”.

Sala das Reuniões, 5 de março de 2009.

Lafayette de Andrada - Ademir Lucas - Ana Maria Resende - Antônio Júlio - Carlos

Gomes - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Délio Malheiros - Delvito

Alves - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Doutor

Viana - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Gil Pereira - Gláucia

Brandão - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - José Henrique - Juarez Távora -

Maria Lúcia Mendonça - Neider Moreira - Rêmolo Aloise - Ronaldo Magalhães -

Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi -

Wander Borges.

Justificação: A presente Proposta de Emenda Constitucional busca o paralelismo da

Norma Constitucional Estadual com a Norma Constitucional da República. Se

consultarmos a Constituição da República em seu artigo 103, VIII, verificaremos que

a ação direta de inconstitucionalidade pode ser proposta por “Partido Político com

representação no Congresso Nacional”. Assim, a presente Proposta de Emenda visa

instituir na Constituição Mineira o mesmo critério da Constituição da República,

exigindo que somente os partidos políticos com representação na Assembleia

Legislativa terão legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade.

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial, para parecer, nos termos do art.

201 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 3.072/2009

Declara de utilidade pública a Casa Espírita Maria Modesto Cravo, com sede no

Município de Uberaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Cas a Espírita Maria Modesto Cravo ,

com sede no Município de Uberaba.

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

Sala das Reuniões, 5 de março de 2009.
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Fahim Sawan

Justificação: A partir do dia 22/6/89, deu-se o início das atividades da Casa Espírita

Maria Modesto Cravo. A casa, em seus primeiros anos em pleno exercício, teve

poucas atividades. Mas, com o tempo, essas atividades se expandiram, apesar dos

poucos recursos recebidos. A casa realiza atividades sociais e assistenciais, como

campanhas realizadas pelos freqüentadores e voluntários anônimos. Durante essas

campanhas são recebidas cestas básicas que, em datas comemorativas, são doadas

a mães carentes e a outras pessoas necessitadas.

A Casa realiza a distribuição gratuita de medicamentos alopáticos, coletados em

campanhas e clínicas; disponibiliza farmácia; confecciona enxovais e restaura roupas,

que são vendidas em bazares ou doadas a gestantes; promove visita ao Sanatório

Espírita, estudo e peregrinação, com visita a 10 lares, aos quais leva o estudo do

Evangelho, pão e leite; promove também distribuição de sopa e lanche. Além disso,

oferece corte de cabelo e a atividade de pintura artística nas unhas, realizadas por

adolescentes; evangelização infantil; reunião festiva, com explanação do Evangelho.

No final do ano novas campanhas são realizadas com vistas à arrecadação de

mantimentos para distribuição de cestas de Natal.

Em breve, será disponibilizado abrigo de apoio a pessoas sem lar ou que

momentaneamente precisam de hospedagem, por exemplo, porque acompanham

parentes hospitalizados.

A casa sobrevive com a ajuda de terceiros e não recebe assistência governamental.

Assim, solicito aos pares o apoio para que continue a auxiliar quem dela necessite.

- 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 3.073/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Nossa Senhora da

Conceição, com sede no Município de Jacinto.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Senhora da Conceição, com sede no Município de Jacinto.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 5 de março de 2009.

Mauri Torres

Justificação: A Associação Comunitária Nossa Senhora da Conceição, com sede no

Município de Jacinto, visa a realizar atividades de natureza educativa, sociocultural e

de assistência social que atendam às necessidades da comunidade.

Com duração indeterminada, a entidade encontra-se em pleno e regular

funcionamento há mais de um ano. Sua diretoria é composta por pessoas de

idoneidade moral e ilibada conduta social, não recebendo nenhuma remuneração por

sua atuação. A totalidade das rendas apuradas é destinada integralmente à

manutenção e ao desenvolvimento de seus objetivos institucionais.

Considerando-se a importância dos serviços prestados pela referida entidade,

espero contar com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.074/2009

Declara de utilidade pública o Palmeiras Futebol Clube, com sede no Município de

Betim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Palmeiras Futebol Clube, com sede no

Município de Betim.

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

Sala das Reuniões, 5 de março de 2009.

Rômulo Veneroso

Justificação: Entidade esportiva sem fins lucrativos, fundada em 5/10/75, o

Palmeiras Futebol Clube tem como objetivos apoiar e implementar o esporte amador,

principalmente o futebol, bem como estimular a prática de todas as modalidades

esportivas, visando promover o bem-estar da comunidade e, especialmente, o das

crianças e adolescentes. Quanto aos parâmetros legais, o processo encontra-se

fundamentado com a documentação exigida.
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Por estas razões, conto 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.

PROJETO DE LEI Nº 3.075/2009

Declara de utilidade pública o Movimento Mulher de Fibra de Ipaba do Paraíso, com

sede no Município de Santana do Paraíso.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Movimento Mulher de Fibra de Ipaba

do Paraíso, com sede no Município de Santana do Paraíso.

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

Sala das Reuniões, 5 de março de 2009.

Rosângela Reis

Justificação: O Movimento Mulher de Fibra de Ipaba do Paraíso é uma sociedade

de direito privado, de natureza associativa, sem fins lucrativos, beneficente, que

desenvolve importantes trabalhos na área social, fortalecendo a atuação das

mulheres que desempenham liderança na vida familiar e comunitária atuando como

agentes de proteção social e canalizadoras do desenvolvimento da comunidade. A

documentação apresentada atesta que a sua diretoria é constituída por pessoas

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 de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.076/2009

Declara de utilidade pública o Lar Comunitário Frederico Ozanam, com sede no

Município de Ouro Branco.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Lar Comunitário Frederico Ozanam,
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com sede no Município de Ouro Branco.

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

Sala das Reuniões, 5 de março de 2009.

Padre João

Justificação: O Lar Comunitário Frederico Ozanam é uma associação beneficente

sem fins lucrativos fundada em 2/12/96, tendo como objetivo a prática da caridade no

campo da assistência social e da promoção humana, visando a manter

estabelecimento destinado a abrigar pessoas idosas de ambos os sexos, em

condições de saúde física e mental. Proporciona ainda a assistência material, moral,

intelectual, social e espiritual, em condições de liberdade e dignidade, visando à

preservação da saúde física e mental.

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 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 3.077/2009

Concede isenção do ICMS nas saídas internas de veículos automotores de

fabricação nacional, quando destinados a portadores da doença de Parkinson.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica concedida isenção do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e

Serviços - ICMS - nas saídas internas de automóveis de passageiros de fabricação

nacional, quando destinados aos portadores da doença de Parkinson.

Parágrafo único - A isenção referida no “caput” deste artigo limita-se a um veículo,

para cada portador da doença, no período de três anos.

Art. 2º - A alienação do veículo adquirido nos termos desta lei, antes do período de

três anos, a pessoa que não portadora da enfermidade, sujeitará o alienante ao

pagamento do imposto dispensado, atualizado na forma da legislação tributária.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 5 de março de 2009.

Wander Borges

Justificação: A Doença de Parkinson é uma enfermidade descrita pela primeira vez

em 1817, pelo médico inglês James Parkinson. Caracteriza-se peça disfunção ou

pela degeneração dos neurônios produtores da dopamina no sistema nervoso central,

afeta osmovimentos da pessoa, bem como causa tremores, lentidão de movimentos,

rigidez muscular, desequilíbrio, alterações na fala e na escrita.

A citada doença é dita idiopática, ou seja, sem causa definida. Acomete qualquer

pessoa, independentemente do sexo, raça, cor ou classe social, contudo, os

primeiros sintomas geralmente ocorrem em pessoas com mais de 50 anos de idade.

Estudos recentes apontam que cerca de 1% das pessoas com mais de 65 anos são

portadoras da doença de Parkinson. É uma das doenças neurológicas mais

freqüentes, visto que sua prevalência se situa entre 80 e 160 casos por 100 mil

habitantes.

Após o surgimento dos sintomas, o curso da enfermidade é progressivo ao longo de

10 a 25 anos; e o agravamento contínuo dos sintomas promove rigorosas alterações

na vida do doente e, freqüentemente, causa profunda depressão.

A lentidão de movimentos é, talvez, o maior problema enfrentado pelo

parkinsoniano, uma vez que passa a despender mais tempo para praticar ações

anteriormente realizadas com mais desenvoltura, assim, atividades simples como

banhar-se, vestir-se, cozinhar, preencher cheques tornam-se cada vez mais penosas

e demoradas. A rigidez muscular também caracteriza a doença.

De evolução lenta e quase sempre progressiva, a doença de Parkinson apresenta

sintomas clínicos que incluem tremor, rigidez, acinesia, lentidão de movimentos e

alteração da postura. Sintomas não motores podem aparecer também, entre os quais

a sudorese excessiva ou outros distúrbios do sistema nervoso involuntário e

problemas psíquicos como depressão e demência. Além desses, o paciente

apresenta dificuldade de deglutição, da motricidade gástrica e esofagiana,

constipação intestinal, problemas vasomotores, da regulação arterial, edemas,

dificuldade de regulação da temperatura corporal, perturbações do sono e perda de

peso. A síndrome de Parkinson não é fatal mas fragiliza e predispõe o doente a
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outras patologias, como pneumonia e outras infecções.

Considerando as graves conseqüências e alterações acarretadas à vida do portador

da síndrome, necessário se faz uma norma jurídica que venha a cooperar no

deslocamento desse paciente. Assim, a proposição em apreço visa a facilitar a

aquisição de veículo automotor para o parkinsoniano.

Diante do exposto, contamos com o apoio dos nobres pares para levar a efeito uma

causa justa.

- 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 3.078/2009

Autoriza o Poder Executivo a conceder passe livre aos pacientes portadores da

Síndrome de Parkinson.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder passe livre no transporte

coletivo intermunicipal, no Estado, aos pacientes portadores da Síndrome de

Parkinson.

Parágrafo único - A forma de concessão do passe a que se refere o “caput” deste

artigo será estabelecida por meio de regulamento.

Art. 2º - A fonte de custeio deverá constar no orçamento da Secretaria de Estado de

Saúde e será pactuada com os Municípios, de acordo com suas demandas.

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

Sala das Reuniões, 5 de março de 2009.

Wander Borges

Justificação: A doença de Parkinson é uma enfermidade descrita pela primeira vez

em 1817, pelo médico inglês James Parkinson. Caracteriza-se pela disfunção ou pela

degeneração dos neurônios produtores da dopamina no sistema nervoso central e

afeta os movimentos, causando tremores, lentidão de movimentos, rigidez muscular,

desequilíbrio, alterações na fala e na escrita.

Citada doença é dita idiopática, ou seja, sem causa definida. Acomete qualquer

pessoa, independentemente do sexo, raça, cor ou classe social. Contudo, os

primeiros sintomas geralmente ocorrem em pessoas com mais de 50 anos de idade.
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Estudos recentes demonstram que cerca de 1% das pessoas com mais de 65 anos

são portadoras da doença de Parkinson. É uma das doenças neurológicas mais

freqüentes, visto que sua prevalência situa-se entre 80 e 160 casos por 100 mil

habitantes.

Após o surgimento dos sintomas, o curso da enfermidade é progressivo ao longo de

10 a 25 anos, e o agravamento contínuo dos sintomas promove rigorosas alterações

na vida do doente e, freqüentemente, causa profunda depressão.

A lentidão de movimentos é, talvez, o maior problema enfrentado pelo

parkinsoniano, uma vez que passa a despender mais tempo para praticar ações

anteriormente realizadas com mais desenvoltura. Assim, atividades simples como

banhar-se, vestir-se, cozinhar, preencher cheques tornam-se cada vez mais penosas

e demoradas. A rigidez muscular também caracteriza a doença.

De evolução lenta e quase sempre progressiva, a doença de Parkinson apresenta

sintomas clínicos que incluem tremor, rigidez, acinesia, lentidão de movimentos e

alteração da postura. Sintomas não motores podem aparecer também, entre os quais

a sudorese excessiva ou outros distúrbios do sistema nervoso involuntário e

problemas psíquicos, como depressão e demência. Além desses, o paciente

apresenta dificuldade de deglutição, da motricidade gástrica e esofagiana,

constipação intestinal, problemas vasomotores, da regulação arterial, edemas,

dificuldade de regulação da temperatura corporal, perturbações do sono e perda de

peso. A síndrome de Parkinson não é fatal, mas fragiliza e predispõe o doente a

outras patologias, como pneumonia e outras infecções.

Considerando as graves conseqüências e alterações acarretadas à vida do portador

da síndrome, necessário se faz uma norma jurídica que venha a cooperar para o

deslocamento desse paciente. Assim, a proposição em apreço visa propiciar a

gratuidade do transporte para as pessoas acometidas pela doença de Parkinson.

Diante do exposto, contamos com o apoio dos nobres pares para levar a efeito uma

causa justa.

- 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 3.079/2009
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Institui o serviço de atendimento telefônico destinado a prestar informações sobre a

Síndrome de Parkinson.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O Estado manterá serviço de atendimento telefônico destinado a prestar

esclarecimentos sobre a Síndrome de Parkinson – disque informações.

Art. 2º - O Estado promoverá ampla divulgação do serviço de que trata esta lei e do

número de telefone a ele referente.

Art. 3º - O custeio do serviço prestado de que trata esta lei será feito por meio de

dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento do Estado, e de

recursos oriundos de convênios e acordos celebrados com entidades públicas e

particulares.

Art. 4º - O serviço de que trata esta lei será instituído no prazo de um ano, contado

da data de publicação desta lei.

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

Sala das Reuniões, 5 de março de 2009.

Wander Borges

Justificação: A doença de Parkinson é uma enfermidade descrita pela primeira vez

em 1817, pelo médico inglês James Parkinson e caracteriza-se pela disfunção ou

pela degeneração dos neurônios produtores da dopamina no sistema nervoso central,

afetando os movimentos causando tremores, lentidão de movimentos, rigidez

muscular, desequilíbrio, alterações na fala e na escrita.

Citada doença é dita idiopática, ou seja, sem causa definida. Acomete qualquer

pessoa, independentemente do sexo, raça, cor ou classe social. Contudo, os

primeiros sintomas geralmente ocorrem em pessoas com mais de 50 anos de idade.

Estudos recentes demonstram que cerca de 1% das pessoas com mais de 65 anos

são portadoras da doença de Parkinson. É uma das doenças neurológicas mais

freqüentes, visto que sua prevalência situa-se entre 80 e 160 casos por 100 mil

habitantes.

Após o surgimento dos sintomas, o curso da enfermidade é progressivo ao longo de

10 a 25 anos, e o agravamento contínuo dos sintomas promove rigorosas alterações

na vida do doente e, freqüentemente, causa profunda depressão.
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A lentidão de movimentos é, talvez, o maior problema enfrentado pelo

parkinsoniano, uma vez que passa a despender mais tempo para praticar ações

anteriormente realizadas com mais desenvoltura. Assim, atividades simples como

banhar-se, vestir-se, cozinhar, preencher cheques tornam-se cada vez mais penosas

e demoradas. A rigidez muscular também caracteriza a doença.

De evolução lenta e quase sempre progressiva, a doença de Parkinson apresenta

sintomas clínicos que incluem tremor, rigidez, acinesia, lentidão de movimentos e

alteração da postura. Sintomas não-motores podem aparecer também, entre os quais

a sudorese excessiva ou outros distúrbios do sistema nervoso involuntário e

problemas psíquicos como depressão e demência. Além desses, o paciente

apresenta dificuldade de deglutição, da motricidade gástrica e esofagiana,

constipação intestinal, problemas vasomotores, da regulação arterial, edemas,

dificuldade de regulação da temperatura corporal, perturbações do sono e perda de

peso. A síndrome de Parkinson não é fatal, mas fragiliza e predispõe o doente a

outras patologias, como pneumonia e outras infecções.

Considerando as graves conseqüências e alterações acarretadas à vida do portador

da síndrome, bem como as obscuridades e incertezas que envolvem o tema,

necessário se faz a instituição de um serviço de atendimento telefônico destinado a

prestar informações acerca da doença de Parkinson.

Diante do exposto, contamos com o apoio dos nobres pares para levar a efeito uma

antiga demanda das entidades de assistência, orientação e acompanhamento da

patologia.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 3.080/2009

Declara de utilidade pública o Guarani Esporte Clube, com sede no Município de

Formiga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Guarani Esporte Clube, com sede no

Município de Formiga.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 5 de março de 2009.

Inácio Franco

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

Futebol Clube, sociedade civil sem fins lucrativos fundada em 8/8/54. O Guarani

Futebol Clube tem por finalidade proporcionar a difusão do civismo e da cultura física,

principalmente o futebol, podendo 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.

REQUERIMENTOS

Nº 3.411/2009, do Deputado Ademir Lucas, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Sr. Gilson de Carvalho Queiroz Filho por sua posse no

cargo de Presidente do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia

de Minas Gerais - Crea-MG.

Nº 3.412/2009, do Deputado Ademir Lucas, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à Sra. Maria dos Anjos Oliveira Silva por sua posse no

cargo de Presidente da Associação Comunitária do Bairro Campo Alto, de Contagem.

(- Distribuídos à Comissão do Trabalho.)

Nº 3.413/2009, do Deputado Chico Uejo, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. José Éder Leite por sua posse no cargo de Presidente da

Associação dos Sindicatos Ruralistas do Oeste Mineiro - Asrom. (- À Comissão de

Política Agropecuária.)

Nº 3.414/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de

Minas Gerais - Affemg - por seus 59 anos de fundação. (- À Comissão de

Administração Pública.)

Nº 3.415/2009, da Deputada Rosângela Reis, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à estudante Aline Silva Mattos, da Escola Estadual Nilza
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Luzia de Souza Butta; às Sras. Márcia Andrade Cardoso Dias e Maria da Silva

Feitosa, respectivamente, professora e Diretora dessa Escola, e à Sgt. PM Maria da

Conceição Pereira, instrutora do Proerd, pelo 1º lugar conquistado pela aluna, na

categoria "redação", no XI Concurso de Redação, Frases e Desenhos - Viva Feliz

sem Drogas - Família, Escola e Comunidade: Construindo uma Rede para a Vida. (-

À Comissão de Educação.)

Nº 3.416/2009, do Deputado Vanderlei Jangrossi, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu - ABCZ -

pela realização da Expozebu. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 3.417/2009, do Deputado Weliton Prado, em que pleiteia sejam solicitadas ao

Governador do Estado providências para a liberação imediata de recursos financeiros

destinados à aquisição de gêneros alimentícios para o fornecimento de merenda

escolar na Escola Estadual Mário Porto. (- À Comissão de Educação.)

Nº 3.418/2009, do Deputado Alencar da Silveira Jr. e outros, em que solicitam seja

formulado voto de congratulações com a Cemig pela atuação de sua Gerência de

Relacionamento com o Poder Público. (- À Comissão de Minas e Energia.)

Nº 3.419/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a comunidade de Ouro Fino pelos 260 anos de

emancipação desse Município. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 3.420/2009, da Comissão de Educação, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Diretor-Presidente das Faculdades Asmec pelo trabalho

realizado pela instituição no Estado.

Nº 3.421/2009, da Comissão de Educação, em que pleiteia sejam solicitadas ao

Governador do Estado providências com vistas à concessão de reajuste aos

servidores da área administrativa das superintendências regionais de ensino

pertencentes às classes que menciona.

Nº 3.422/2009, da Comissão de Assuntos Municipais, em que solicita seja

encaminhada ao Secretário de Transportes documentação enviada pelo Sr. José

Braz, Prefeito de Muriaé, relativa ao trabalho realizado em seu primeiro mandato e às

enchentes que atingiram recentemente o Município.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos das Comissões de Segurança
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Pública (3) e de Minas e Energia e do Deputado Ivair Nogueira e outros.

Proposições Não Recebidas

- A Mesa, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno, deixa de

receber a seguinte proposição:

REQUERIMENTO

Do Deputado Ademir Lucas em que solicita seja formulada manifestação de

aplauso ao Sr. João Luiz Martins por sua recondução ao cargo de Reitor da

Universidade Federal de Ouro Preto.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de

Administração Pública, de Educação, de Meio Ambiente, de Assuntos Municipais, de

Cultura e do Trabalho e dos Deputados Padre João (2), Paulo Guedes e Carlin

Moura.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Fábio Avelar.

O Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

público nas galerias, telespectadores da TV Assembleia, mais uma vez venho a esta

tribuna reportar-me a um assunto cujo debate foi iniciado ontem nesta Casa. Acredito

que ainda o debateremos muito, tendo em vista os últimos acontecimentos. Refiro-me

à questão que tem chamado a atenção de toda a mídia mineira e nacional: a

transferência ou até mesmo a criação de vôos a partir do Aeroporto da Pampulha,

contrariando a Portaria nº 993, que estabeleceu o limite de operação no referido

aeroporto.

Pela portaria ainda em vigor, o Aeroporto da Pampulha só pode operar com

aeronaves turboélice com capacidade igual ou inferior a 50 passageiros. Esse é o

limite hoje desse aeroporto. Há informações, conforme divulgado ontem, de que a

Anac, num precedente que achamos grave, autorizou a operação desses vôos no

Aeroporto Santos Dumont. Então, nossa preocupação é que essa medida se efetive

aqui, no Aeroporto da Pampulha. Todos sabemos que existe um grande interesse

comercial e também um grande “lobby” de empresas que lutam para que esses vôos

sejam transferidos, ou mesmo criados, para o Aeroporto da Pampulha, o que
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achamos que seria um retrocesso muito grande. Eu diria que seria até mesmo

irresponsabilidade das autoridades que porventura vierem a autorizar essa

transferência.

Esse assunto vem sendo debatido há vários anos nesta Casa, mais precisamente

desde 2004, quando nós, a requerimento de minha autoria, criamos uma comissão

especial, a Comissão dos Aeroportos, cuja missão era estudar os aeroportos, o

Aeroporto Internacional Tancredo Neves e o da Pampulha, uma vez que este se

encontrava operando em situação bastante precária e o Aeroporto de Confins se

encontrava totalmente ocioso, gerando mesmo indignação nas pessoas que atuam no

setor. A partir daquela época, do nosso trabalho na comissão, durante seis a sete

meses, chegamos a uma conclusão. Um relatório foi apresentado e aprovado nesta

Casa e distribuído a todos os segmentos da aviação estadual e da aviação nacional.

Na ocasião, em 2004, ficou claro que o Aeroporto da Pampulha não oferecia as

condições mínimas para operação de aeronaves de grande porte, principalmente em

relação a segurança.

Então, em nosso relatório foi apresentada sugestão para que se efetivassem as

transferências de todos os vôos para Confins. Depois de muita polêmica, com o

envolvimento e o empenho da equipe do Governador Aécio Neves, conseguimos

junto à Infraero e à Anac que fosse efetivada a transferência dos vôos. Houve

também o compromisso de se investir profundamente na implantação de obras

complementares e até mesmo na duplicação da MG-010, visando a facilitar, melhorar

o acesso ao aeroporto e diminuir o tempo de deslocamento de Belo Horizonte até

Confins, o que era, à época, um grande empecilho, segundo as pessoas que

defendiam a manutenção desse tipo de operação na Pampulha.

Aprovada a transferência, todas as medidas foram tomadas pelo Governador Aécio

Neves. Houve, como todos sabem, a implantação da Linha Verde, hoje uma

realidade, que veio diminuir o tempo de deslocamento até Confins. Houve várias

melhorias no próprio Aeroporto Internacional Tancredo Neves. E também fizemos

várias outras sugestões para melhorar o acesso, como a implantação de “check-in”

descentralizado, como a ligação direta do metrô da Vilarinho até o aeroporto, também

com “check-in” descentralizado.
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Enfim, todas as medidas tomadas à época visavam a melhorar o acesso ao

Aeroporto Tancredo Neves. Sabemos que hoje o aeroporto já é uma realidade. Para

que V. Exas. tenham uma idéia, nos últimos 10 anos passaram pelo Aeroporto da

Pampulha, por ano, de 2.800.000 a 3 milhões de pessoas. Durante esse período de

operação, esses números não sofreram grandes alterações. Apenas em dois anos de

operação do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, registramos o atendimento de

cerca de 5 milhões de passageiros por ano, ou seja, o número quase dobrou. De

certa maneira, isso confirma que a transferência desses vôos para Confins foi medida

acertada.

No final do ano passado fomos surpreendidos mais uma vez com a notícia,

amplamente divulgada pela mídia, de que a Anac já realizava estudos para derrubar a

Portaria nº 993, que estabeleceu limites para o Aeroporto da Pampulha.

Imediatamente, o Presidente desta Casa, Deputado Alberto Pinto Coelho, propôs a

criação de uma comissão, para estudarmos, mais uma vez, essa questão. A

comissão, da qual tive o privilégio de ser Presidente, foi criada, e trabalhamos durante

120 dias. Após esse trabalho, constatamos novamente a inviabilidade de se efetivar

essa transferência ou mesmo da criação de vôos de aeronaves de grande porte no

Aeroporto da Pampulha pelos mesmos motivos apresentados e discutidos naquela

época, ou seja, principalmente por causa da segurança em operação com aeronaves

de tal porte. A partir daí, encaminhamos uma cópia do novo relatório, em que

constavam medidas preventivas por nós listadas, a todas as autoridades do

Município, do Estado e da União. Então, tendo em vista a precariedade do referido

Aeroporto da Pampulha, apresentamos um requerimento, que foi aprovado, em que

solicitamos ao Ministério Público Federal uma medida cautelar em face dos riscos

que envolvem a vida das pessoas que o utilizam, bem como das que moram em seu

entorno. Por meio de outro requerimento, também aprovado, sugerimos à Prefeitura

de Belo Horizonte um monitoramento constante dos ruídos da área e, quanto ao

licenciamento ambiental, pedimos à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e à

Secretaria de Estado de Meio Ambiente que fizessem uma solicitação formal ao

Aeroporto da Pampulha, que está operando sem a referida licença. Portanto, é

necessário que se faça um licenciamento ambiental corretivo a fim de que o aeroporto
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continue suas atividades, principalmente para que possa operar aeronaves de grande

porte.

Fui informado pelo Dr. Ilmar Bastos, Subsecretário de Gestão Ambiental Integrada,

que essa notificação foi feita hoje pela manhã. Então, a Secretaria está solicitando à

administração do Aeroporto da Pampulha que tome imediatamente as providências

necessárias para que o processo de licenciamento corretivo seja iniciado. Com esse

licenciamento, serão verificadas as condições de operação do aeroporto, bem como a

possibilidade de se implementar lá a atividade transferida para Confins, qual seja a

operação com aeronaves de grande porte.

Essa informação nos foi repassada hoje pelo Dr. Ilmar, e já solicitamos uma

audiência com o Dr. Alceu, Procurador-Geral do Estado, a fim de levarmos a ele o

posicionamento desta Casa, assim como cópia dos dois relatórios que foram aqui

elaborados: um da primeira comissão, em 2004; o outro, do final do ano passado.

Levaremos a ele, também, uma cópia da notificação feita ao Aeroporto da Pampulha

hoje pela manhã. Solicitaremos, de maneira bastante contundente, que o Procurador-

Geral determine, por intermédio do Ministério Público, que a transferência ou criação

de novos vôos, principalmente de aeronaves superiores àquelas estabelecidas pela

Portaria nº 993, sejam terminantemente proibidas até que, pelo menos, seja

concluído o licenciamento ambiental. Não podemos admitir que o Aeroporto da

Pampulha, principalmente por connhecermos suas condições atuais, opere sem o

licenciamento ambiental. Essa é a exigência que apresentaremos ao Ministério

Público Federal como medida preventiva para se evitarem ali acidentes de grandes

proporções, que poderiam ocorrer em operações com grande aeronaves. Essa será a

nossa fala ao Dr. Alceu, que esperamos atenda à nossa necessidade.

Deputado Domingos Sávio, V. Exa., quando abordávamos esse assunto na tarde de

ontem, informava-nos acerca da grande obra que está sendo feita na cidade de

Divinópolis, assim como em outros Municípios, pelo governo Aécio Neves. Na

realidade, como V. Exa. nos lembrou bem, obras dessa natureza estão sendo

realizadas em todas as regiões do Estado. A partir da transferência de vôos de

grande porte para o Aeroporto Internacional Tancredo Neves, o governo Aécio Neves

determinou à sua equipe que fossem implementadas ações para fomentar o
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desenvolvimento de nossa aviação regional, que teria como portal o Aeroporto da

Pampulha. Por essa razão, hoje presenciamos em todo o Estado, como V. Exa. muito

bem lembrou, obras em várias regiões, o que possibilitará que nós, até o fim de 2011,

contemos com cerca de 150, 170 aeroportos totalmente remodelados e adequados,

até mesmo com operação noturna, a fim de atender à grande demanda da aviação

regional, que nos próximos dois anos já estará comprometendo a capacidade total do

Aeroporto da Pampulha.

Por essas e outras razões não podemos, em hipótese alguma, admitir que esse

grande equívoco, que esse retrocesso seja efetivado em Minas Gerais. Estamos,

mais uma vez, trazendo o assunto a esta Casa, contando com o apoio de todos os

Deputados, com o objetivo de fazer o tema repercutir por todo o Estado, até que

tenhamos uma solução definitiva para o problema. Hoje existe um movimento muito

grande de toda a comunidade que reside no entorno do Aeroporto da Pampulha, que

está amedrontada, apavorada. Soubemos que uma das associações comunitárias da

região já ingressou com ação popular preventiva solicitando a não-autorização da

transferência dos vôos.

Estamos aqui mais uma vez, Deputado Domingos Sávio e demais parlamentares,

trazendo esse assunto à reflexão de todos. Contamos com o apoio de todos os

senhores para que consigamos encerrar, de uma vez por todas, essa questão, que é

um grande problema para toda a aviação estadual e, por que não dizer, nacional e,

principalmente, para os moradores que residem no entorno do Aeroporto da

Pampulha. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

e todos que nos acompanham na Casa do povo mineiro ou que nos vêem pela TV

Assembleia, antes de abordar o assunto saúde, que me traz a esta tribuna, quero

apenas reiterar meus cumprimentos ao Deputado Fábio Avelar e dizer que estamos

do seu lado. V. Exa., que tem liderado essa luta, tem o nosso apoio e, creio, o de todo

o Parlamento mineiro para que não haja esse retrocesso, ou seja, para que o

Aeroporto da Pampulha continue servindo aos mineiros e aos brasileiros, mas de

forma mais regional.
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Como V. Exa. disse, ontem mesmo estivemos na Secretaria de Obras com o Dr.

Fabrício, que é o encarregado do plano de desenvolvimento da aviação regional em

Minas Gerais, ocasião em que tivemos a oportunidade de confirmar com ele as obras

em andamento em várias cidades, em particular no Centro-Oeste, por nos

interessarem diretamente já que ali somos majoritariamente votados.

Em Divinópolis, por exemplo, as obras já se iniciaram e são da ordem de

R$12.000.000,00, aproximadamente. Por incrível que pareça, precisamos que tais

obras sejam ampliadas, porque foi prevista uma obra fantástica para colocar a pista

em condições de receber vôos regulares de maneira segura, com iluminação

completa e cercamento de todo o Aeroporto, dando a segurança adequada para que

tenhamos vôos comerciais permanentes, o que é fundamental para o

desenvolvimento de toda a região Centro-Oeste. Ocorre que não foi previsto um

terminal apropriado de passageiros. Existe um terminal, mas não é o adequado,

então já estamos trabalhando para que isso também seja incluído nas obras.

No caso de Piumhi, trabalhamos de maneira firme desde o início para que o

Município fosse incluído no projeto, e as obras já se iniciaram, sendo que lá também

não foi previsto o terminal. Fato é que conseguimos convencer e, além do

asfaltamento da pista e da iluminação, já asseguramos também as obras de

construção de um terminal.

Portanto isso vai dotar todas essas macrorregiões de Minas de condições

adequadas para receber vôos regulares. O Aeroporto da Pampulha será, obviamente,

um ponto estratégico para coordenar toda essa aviação regional, alcançando

também, é claro, outras Capitais do País.

Sr. Presidente, quero tratar, de maneira mais precisa nesta tarde, do assunto

saúde. Começarei fazendo justiça a uma série de coisas positivas e, finalmente, vou

concluir mostrando os desafios que ainda temos, isto é, os grandes gargalos, os

grande problemas, sem deixarmos de reconhecer o grande esforço feito pelo

Governador Aécio Neves e, de modo especial, pelo Secretário Marcus Pestana e

equipe, em algumas questões muito estratégicas e que já estão manifestando, de

maneira clara, resultados positivos. Destaco os consórcios de saúde.

Fui Presidente do consórcio de saúde do Vale do Itapecerica, sediado em
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Divinópolis, e, ao longo dos meus quatro anos como Prefeito, já acreditava nessa

idéia, apesar da ausência de apoio. Foram quatro anos na Presidência e nenhum

centavo de ajuda do governo do Estado, e assim também aconteceu com outros

Prefeitos que me sucederam, os quais, da mesma forma, não viram um centavo do

governo do Estado. Na verdade éramos olhados até com um certo descaso por esse

esforço feito pelos Municípios, de se unirem para enfrentar um problema que é de

todos. O problema da saúde pública é de todos nós, e é preciso enfrentá-lo porque os

cidadãos mais pobres ficam ali, jogados à míngua, no momento de enfrentarem

algum atendimento. Um Município pequeno, do interior, não dá conta e tem de ser

socorrido por outros, e o consórcio tem esse espírito, mas agora isso não será mais

preciso porque existe um governo do Estado que leva o problema a sério, e não é no

discurso, mas na prática. Na verdade, ele já vem celebrando convênios, repassando

dinheiro, equipamentos e condições de trabalho.

Dessa forma, esses consórcios começam a ser revigorados, e agora existe um

programa importante, o chamado Transporte Solidário. Eu participei de sua primeira

etapa, logo no meu primeiro mandato na Casa, e hoje ele vem fortalecendo-se. Esse

transporte veio para integrar várias cidades por meio de uma rede composta de

microônibus bem-equipados e bem-estruturados, proporcionando um tratamento

digno, não de luxo, mas de conforto, a quem está doente, procurando um exame na

cidade vizinha, uma cirurgia ou uma consulta especializada.

Deputados Carlos Pimenta e Doutor Rinaldo, além das figuras experientes na

administração, como é o caso dos Deputados Getúlio Neiva, Inácio Franco e Carlin

Moura, que já foi Vereador de Contagem, também vejo médicos que sabem muito

bem o que estou dizendo.

O cidadão que precisa ser atendido fora do Município precisa do auxílio da

Prefeitura. Aí, muitas vezes o transporte é inadequado; vemos até ambulâncias, que

devem transportar o doente quando ele não tem condições de ser transportado em

veículo comum, serem usadas para levar pessoas para consultas, com custo

altíssimo para o Município, expondo as pessoas a risco, já que não são veículos

apropriados para transporte de até 10 pessoas. Agora, a situação mudou: temos os

microônibus, com ar-refrigerado, sistema de televisão, motorista e auxiliar de
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enfermagem treinados e qualificados, integrando um grupo de Municípios e levando o

paciente aonde ele possa ser atendido com dignidade.

Acompanhei e trabalhei pela implantação do Consórcio Intermunicipal de Saúde

das Vertentes - Cisver -, cuja sede é em São João del-Rei. São Tiago, onde nasci, faz

parte desse consórcio; aliás, o Prefeito da minha terra natal é o Presidente do

consórcio, e tivemos a alegria de vê-lo implantado ali no ano passado. É um sucesso,

uma maravilha, com um atendimento digno. Também no ano passado vimos a sua

implantação em Santo Antônio do Amparo, onde estou entre os Deputados mais

votados, atendendo Oliveira e Bom Sucesso. Agora mais um bom número de cidades

serão atendidas - cerca de 220, ou seja, quase metade do Estado. Isso merece o

nosso aplauso e o nosso apoio, e, é claro, cada Deputado está acompanhando essa

implantação em sua região. Eu, o Deputado Doutor Rinaldo e outros companheiros

do Centro-Oeste estamos acompanhando e vamos procurar garantir a implantação do

Cisvi em Divinópolis, não é, Deputado Rinaldo? Ontem mesmo conversava com o

Prefeito, com o Ângelo, que é o Presidente do consórcio, e com o Secretário - aliás,

como já venho conversando desde o ano passado -, procurando garantir para o Cisvi

uma dessas unidades: são 12 microônibus e um caminhão para fazer a coleta do lixo

hospitalar. Isso integra a região para a solução de um problema que aflige a todos. Se

esse problema for enfrentado individualmente por cada Prefeito, o custo será maior e

a qualidade do atendimento deixará a desejar.

Além do Cisvi, estamos acompanhando o Consórcio Intermunicipal de Saúde do

Alto São Francisco - Cisasf -, com sede em Luz. Também estive com o Marcelo,

Prefeito de Moema e atual Presidente do Cisasf, meu companheiro de lutas políticas;

com o Agostinho, Prefeito de Luz; e com o José Osvaldo, secretário do Consórcio, e

estamos todos assegurando que o Cisasf também tenha esse atendimento.

Além do transporte, temos outro grande desafio, que é do conhecimento dos

colegas que aqui estão e, de modo especial, do Deputado Doutor Rinaldo, que

acompanha comigo a luta em Divinópolis: que o hospital que vai receber o paciente

esteja em condição de recebê-lo. É claro que, se o paciente é transportado até um

hospital, este tem de ter leitos do SUS e tem de estar em condições para atendê-lo

dignamente.
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Aí, ressalto outra ação importante do governo Aécio: o Pro-Hosp, que já vem

alcançando tantos hospitais em todo o Estado e de que também temos procurado ser

parceiros em toda região que atuamos, não só no Centro-Oeste. A Deputada

Rosângela Reis, que vejo ali, sabe da luta que travamos para atender ao Hospital

Siderúrgica, em Coronel Fabriciano, aonde fomos os dois. Trabalhamos juntos e,

felizmente, vimos aquele hospital receber alguns recursos - parte por emenda

orçamentária de minha iniciativa, parte por trabalho do Pro-Hosp. Hoje, o hospital

está terminando a implantação de um centro cirúrgico. Da mesma maneira,

conseguimos ampliar os recursos do Pro-Hosp para o Hospital São João de Deus, em

Divinópolis, e para várias outras cidades mineiras. Poderia listar aqui um número

enorme delas, mas o certo é que isso é de interesse meu e de todos os Deputados.

Estou fazendo questão de frisar isso porque há pouco vi, por um canal de televisão

da rede comercial, em um desses programas que mostram as mazelas da sociedade

- que, aliás, acho muito apropriados, porque temos que mostrar, sim, os gargalos e as

dificuldades -, dizer-se que nenhum Deputado se preocupa com nada a respeito da

saúde. Isso não é verdade. É difícil achar um Deputado que não coloque, todo ano,

em suas emendas, dinheiro para a saúde. E aqui em Minas Gerais esse dinheiro não

vira dinheiro de sanguessuga, não; é dinheiro que chega aos hospitais e que viabiliza

reformas de prontos-socorros, ampliação de santas casas e instalação de centros

cirúrgicos. Eu mesmo, com emendas de minha autoria - podem conferir -, já tive a

oportunidade de apoiar, ao longo do nosso trabalho, hospitais em Oliveira, São João

del-Rei, Bom Sucesso, Santo Antônio do Monte, Santo Antônio do Amparo, Piumhi,

Cláudio, Bom Despacho, Moema e várias outras cidades. E cada Deputado faz o

mesmo. Não é justa essa acusação.

Por fim, quero falar do grande desafio. Não basta o governo do Estado fazer esse

esforço para integrar o transporte sanitário e para haver melhor atendimento nos

hospitais, fazendo parcerias. É preciso rever a tabela do SUS, pois é inaceitável que

o paciente do SUS continue sendo indesejável em um hospital prestador de serviço,

já que não é possível ter todos os hospitais públicos. Ali, não se discute, é público,

mas a maioria dos hospitais e santas casas são conveniados com o SUS. Uma parte

dos pacientes são do SUS, outros de planos de saúde, e uma pequena parcela é de
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particulares. Os pacientes do SUS chegam a ser considerados indesejados. Ora, isso

é inaceitável.

Não estou aqui para culpar o médico, pois não tem cabimento que ele chegue ao

ponto de não conseguir sobreviver com a remuneração que recebe do SUS. É preciso

ter coragem de tratar desse assunto, e abordo isso com clareza. Mesmo havendo

essa dificuldade, temos que ampliar o número de leitos do SUS. É justamente por se

tratar de um paciente indesejável que, em Divinópolis, de quatro hospitais, somente

um atende pacientes do SUS. O próprio Deputado Rinaldo atenderia pelo SUS, se o

hospital em que trabalha não se recusasse a fazer o convênio. O que temos que

fazer?

Quero falar do esforço que estamos fazendo para construir ou adquirir mais um

hospital para atender à região de Divinópolis e de todo o Centro-Oeste. Quando fui

Prefeito, havia mais de 400 ofertas de vagas ao SUS em Divinópolis. Quando falo em

Divinópolis, não me refiro apenas a quem mora lá, porque o atendimento de casos de

média e alta complexidades não é feito na maioria das pequenas cidades. Se há

necessidade de uma cirurgia cardíaca, o paciente deve ser levado para Divinópolis,

assim como casos que requerem hemodiálise, casos de câncer, etc. O hospital tem

obrigação com a região inteira. O Hospital São João de Deus faz um trabalho

fantástico, e vamos continuar dando apoio para que se amplie e tenha um suporte do

Estado, porque sem ele o caos seria absoluto. Mas não é suficiente, pois ele está

ficando prejudicado.

Estamos trabalhando, e o Deputado Rinaldo tem sido um grande parceiro, para

termos, em curto prazo, neste ano, uma definição em relação à construção de mais

um hospital ou à compra de um hospital já pronto. O Hospital Santa Mônica foi

considerado uma alternativa que está sendo discutida com a prudência, o cuidado e o

respeito que esse hospital merece, pois não vamos chegar e comprar o hospital

simplesmente. O hospital é privado, muito bem-estruturado e com excelente corpo

clínico. Se for possível comprá-lo, melhor, pois o problema será resolvido mais

rapidamente. Precisamos resolver o problema, e isso seria bom para todos, mas

devemos respeitar todas as partes, os profissionais que lá trabalham. Ou, caso isso

não se viabilize, poderemos construir um hospital.
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O Deputado Doutor Rinaldo (em aparte) - Deputado Domingos Sávio, sou

testemunha do seu empenho e do seu trabalho para juntos resolvermos essa questão

de falta de leitos hospitalares para o SUS não só em Divinópolis, mas em toda a

região Centro-Oeste, uma vez que se trata de uma cidade-pólo. Sou testemunha do

empenho do Secretário Marcus Pestana em resolver agora essa questão, que já vem

rolando há quase 10 anos. Com a competência do nosso Prefeito Vladimir e da nossa

Secretária Cherie, do Governador Aécio e do Vice-Governador Anastasia, tenho a

certeza de que chegaremos a um denominador comum para resolver essa questão,

pois todos estão empenhados. Segundo nosso Secretário, o Centro-Oeste está em

segundo lugar, depois do Vale do Jequitinhonha, em dificuldade de internações

hospitalares.

A Comissão de Saúde estará em Divinópolis na semana que vem para ouvir a

comunidade, e V. Exa. também estará presente nessa parceria em prol da saúde em

Divinópolis. Essa reunião será muito importante, pois toda a sociedade interessada

poderá usar a tribuna e dar sua sugestão.

Sabemos que a aquisição do Hospital Santa Mônica seria excelente porque o

hospital já está pronto. No dia seguinte, pode ser feito um contrato com os

profissionais, e já estarão fazendo as cirurgias tão esperadas do SUS, cuja fila de

espera é de três anos. Então, estamos vendo que há uma luz no final do túnel, que

está bem clara, e o nosso Secretário resolverá o mais rápido possível, com o apoio

da Assembleia, com o seu apoio e o meu. E Divinópolis terá o prazer de falar que tem

um hospital do SUS, que está atendendo o paciente do SUS com dignidade.

E também a opção do Hospital São João de Deus, que iremos ouvir. É um grande

hospital do SUS da região Centro-Oeste, que faz transplante, de alta complexidade.

Então, temos de trabalhar também para o Hospital São João de Deus continuar

sendo esse grande hospital. Que continue tendo o seu Pro-Hosp.

Aguardamos V. Exa. na reunião da Comissão de Saúde em Divinópolis, com todas

as autoridades da cidade e da região, para ouvir a comunidade. Tenho a certeza de

que o Secretário tomará a melhor conduta possível após lhe entregarmos a ata desta

reunião. Muito obrigado pelo aparte.

O Deputado Domingos Sávio* - Eu é que agradeço. Sr. Presidente, para concluir,
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cumprimento o Deputado Doutor Rinaldo. Já havíamos falado sobre essa reunião e

estaremos juntos para trabalhar por isso. Com razão, o Deputado lembra o Marcus

Pestana e o nosso Governador Aécio Neves, que, em todos os momentos em que

nos reunimos, estão firmes para nos ajudar.

Felizmente, vivemos um momento muito positivo em Divinópolis, com o Prefeito

Vladimir muito empenhado nessa questão, com toda a sua equipe e com a Câmara

Municipal também muito empenhada. Temos de estar todos unidos, Município,

Estado e as diversas lideranças políticas, indiferentemente de partido. Esse é um

problema do nosso povo, e estamos juntos para resolvê-lo. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Eros Biondini.

O Deputado Eros Biondini - Sr. Presidente, Deputado José Henrique, Sras.

Deputadas e Srs. Deputados, servidores desta Casa, amigos e amigas que nos

acompanham hoje pelas galerias, sejam bem-vindos, e todos os que nos

acompanham pela TV Assembleia, em tantos Municípios que hoje já captam o sinal

desse veículo de comunicação que torna ainda mais próxima a ligação entre nós,

representantes, e os representados, o povo de Minas Gerais.

Sr. Presidente, no próximo dia 8, domingo que vem, comemoramos o Dia

Internacional da Mulher. Sabemos que tantas mulheres admiráveis deixaram na

história, mesmo a contemporânea, como o caso de Madre Teresa de Calcutá, Irmã

Dulce e tantas outras, uma marca que jamais será esquecida. Então, nada mais justo,

às vésperas desse dia, que homenagearmos, como parlamentares e cidadãos, todas

as mulheres que hoje não só enriquecem o nosso país, o nosso Estado e as nossas

cidades, mas também lutam para que sejamos ainda mais dignos e prósperos.

Não obstante toda essa alegria que nos envolve no Dia Internacional da Mulher,

sabemos que infelizmente ainda temos que lutar muito, não só pelas mulheres, mas

contra todo o tipo de violência sofrido por elas, pelas crianças e até pelos nascituros,

que ainda nem conheceram o lado de fora do ventre materno. Tenho acompanhado

de perto, Sr. Presidente, a situação da pedofilia no Brasil, acompanhado o trabalho da

CPI da Pedofilia, coordenada pelo Senador Magno Malta; em Minas Gerais, o

trabalho importante do Dr. Carlos José, Promotor da Vara da Infância e da Juventude
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de Divinópolis; e todo o trabalho que visa acabar com a exploração sexual das

nossas crianças e todo o tipo de violência, principalmente contra as mulheres.

Graças a Deus, sou autor de dois projetos que originaram duas importantes leis que

tratam exclusivamente desse assunto. Uma é a Lei nº 18.029, que trata das gestantes

privadas de liberdade - aliás, há pouco tempo, inauguramos o Centro de Referência à

Gestante Privada de Liberdade -, das lactantes, ou seja, daquelas que estão

amamentando, e das mães de crianças na primeira infância. A outra é a Lei nº

16.835, que trata da assistência a vítimas de violência no Estado de Minas Gerais.

Hoje os jornais trazem, infelizmente, o caso assustador ocorrido em Alagoinha,

Pernambuco, de uma menina de 9 anos abusada sexualmente, e que ficou grávida de

gêmeos. Esse caso é muito triste e leva-nos a refletir, mais uma vez, sobre esse

assunto e a não descerrar a bandeira da luta de enfrentamento à violência contra a

mulher e a exploração infantil. Uma menina de 9 anos que, infelizmente, além de todo

o sofrimento do estupro, ainda teve de ser submetida a um aborto de gêmeos. Isso é

lamentável. Mesmo lutando para salvar as três vítimas, duas delas perderam a vida.

É um absurdo. E a sua irmã de 14 anos também foi explorada sexualmente, abusada

e estuprada pelo padrasto.

Sr. Presidente, fica aqui a nossa indignação. É preciso não só manter essa

bandeira hasteada e continuar essa luta, que, aliás, tem de ser a de todos os

parlamentares desta Casa, do Congresso Nacional e do governo de Minas Gerais,

como já acontece, mas também avançar e ampliar os programas de políticas públicas

em favor das mulheres e no enfrentamento à violência contra a mulher. Além disso,

aproveitar a data oportuna do Dia Internacional da Mulher para manifestarmos a

nossa indignação e a vontade e o desejo de lutarmos em favor dessa causa, em favor

delas.

Portanto, Sr. Presidente, Deputadas e Deputados, como Minas Gerais tem feito em

tantas e tantas áreas, esse é o momento de deixarmos mais um exemplo e uma

marca para o nosso Brasil: a de valorização das nossas mulheres, não de maneira

simplesmente superficial, mas colocando-as no lugar de importância que têm e

merecem. E realmente, com isso, buscando cadastrar todas essas vítimas, por meio

da assistência às vítimas de violência; proporcionar o acompanhamento psicológico
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e, por que não?, uma assistência médica a todas essas vítimas de violência e ampliar

esses centros de referência. Já é uma promessa de nosso Governador e do

Secretário de Defesa Social dobrarmos de 50 para 100 o número de vagas nos

Centros de Referência às Gestantes Privadas de Liberdade. Mesmo assim, isso ainda

é pouco diante de tantos casos e de tantas realidades, como mães que estão presas,

amamentando, tendo ali seus filhos até um ano. É preciso que tenham um

atendimento e um cuidado todo especial. Às vésperas do Dia Internacional da Mulher,

gostaria de deixar este pronunciamento em favor delas e, ao mesmo tempo, da nossa

luta contra todo tipo de exploração e de violência contra a mulher.

Para encerrar, Sr. Presidente, sou um Deputado votado em muitos Municípios, com

uma votação muito pulverizada - 764 Municípios. Isso faz com que precisemos estar

sempre, aos finais de semana, em viagem por essas estradas tão perigosas.

Em cada região de Minas Gerais estamos também vivendo um momento oportuno,

relativamente ao que o Brasil pretende.

Ao final deste pronunciamento, gostaria de mencionar o nome do Governador Aécio

Neves, que realmente se tem destacado como homem importante na história de

nosso Estado e do Brasil. Quando elogiamos aqui a decisão de prévias do partido do

Governador, o PSDB, nós, do PHS, também mencionamos a importância de ter o

Governador Aécio Neves disputando a Presidência da República. Essa não é uma

oportunidade apenas de Minas, mas de todo o Brasil. Ter um homem que realmente

tem feito diferença para o povo mineiro à frente do Brasil como Presidente da

República é uma oportunidade que não podemos perder. Sem dúvida, não só em

políticas públicas contra a violência sofrida pelas mulheres, mas também em

assistência às vítimas de violência e tantas outras políticas públicas. Temos a certeza

de que Minas Gerais se torna novamente referência nacional. Por isso o Brasil tem a

chance de fazer com que o crescimento maior de Minas Gerais, em todos os

aspectos, em relação às outras unidades da Federação seja aproveitado em caráter

nacional.

Participamos há algum tempo do enfrentamento à violência contra a mulher no

Palácio da Liberdade. Ao comemorarmos o Dia Internacional da Mulher, realizaremos

amanhã uma manifestação do enfrentamento à violência contra a mulher na
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Prefeitura de Belo Horizonte. Deixo aqui nosso registro, o Brasil tem uma grande

oportunidade que não pode ser desperdiçada. Percorrendo os quatro cantos de Minas

Gerais, é muito visível, não obstante as dificuldades, as desigualdades e os

sofrimentos que ainda oprimem o nosso povo - aliás, em poucos dias estarei no Vale

do Jequitinhonha visitando mais de 20 cidades -, a evolução deste governo e de

como ele se torna referência nacional.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte)* - Deputado Eros Biondini, gostaria de

cumprimentá-lo pelo pronunciamento extremamente oportuno. Quero também

testemunhar que não apenas agora, às vésperas de comemorar o Dia Internacional

da Mulher, no próximo dia 8, mas no dia-a-dia, V. Exa. engrandece muito esta Casa.

Sua presença tem fortalecido a nossa luta - neste caso não é minoria, pois as

mulheres são maioria - em defesa de todos os que, de alguma forma, são oprimidos.

Aí se destaca uma série de minorias que, às vezes, são vítimas de atitudes um pouco

autoritárias da nossa democracia. Democracia não pode ser o regime da maioria, tem

de ser a forma de organização da sociedade em que todos sejam respeitados. As

mulheres, que são maioria, continuam, infelizmente, sendo vítimas de violência.

A sua iniciativa de abordar esse tema foi muito feliz, em um momento em que o

governo de Minas, em parceria com o governo federal, inicia um programa de

combate à violência contra a mulher. Destaco o trabalho sério de uma mulher na

Secretaria de Defesa Social, Virgília Rosa, grande batalhadora pelas questões

referentes às mulheres de modo geral e pelas questões sociais. Isso ao lado da

minha conterrânea de Divinópolis, Eliana Piola, também uma guerreira na defesa dos

direitos das mulheres.

Parabenizo V. Exa por ser aqui um guerreiro em defesa das mais justas causas de

todos nós, homens, mulheres e, em especial, dos que, de alguma forma, são

oprimidos. Parabéns.

O Deputado Eros Biondini - Muito obrigado, Deputado.

Como coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e contra o Aborto,

lembramos que 50% das pessoas abordadas são mulheres. Quando se trata da

defesa da mulher, da violência contra a mulher, não podemos calar a nossa voz. O

quinto mandamento é: “Não matarás”. Não podemos, pois, aceitar nem sequer



____________________________________________________________________________
245

permitir que as semeaduras da cultura da morte, cujo objetivo maior é a legalização

do aborto em qualquer fase da gestação, avancem no Brasil.

Como o nosso povo é totalmente contrário ao extermínio de crianças no ventre

materno - os mais indefesos -, busca-se, com sofismas, justificativas para a prática do

aborto em alguns casos, como se pudéssemos discernir quais casos permitem esse

mal.

Queremos aqui lamentar atos monstruosos como o estupro dessa menina, ocorrido

a cerca de 200km de Recife, o que acabou gerando uma gestação. Ficamos

indignados e entristecidos com esse fato, sobretudo quando vemos essa criança

estuprada. Somos todos contra a pedofilia e lamentamos que isso gere o mal maior,

que é o aborto de gêmeos. Infelizmente não sabemos onde a maldade humana pode

chegar. Queremos levantar a bandeira de que as nossas mulheres têm de ser

defendidas e protegidas desde o dia em que são concebidas até o dia de sua morte

natural. Estaremos sempre lutando em defesa da vida. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, caros Deputados, Deputadas,

telespectadores, um grande número de Deputados esteve, ontem e hoje, no Palácio

para compartilhar de duas realizações muito importantes do governo do Estado.

Considero que a solenidade de ontem representa para os Vales do Mucuri e do

Jequitinhonha, o Norte de Minas e parte do Rio Doce o início de uma nova era, de

uma experiência de governo realmente fantástica.

O Programa Travessia coloca em média R$5.000.000,00 à disposição de

Municípios pequenos e pobres, na tentativa de melhorar o seu IDH, destinando cerca

de R$800.000,00 para a infra-estrutura urbana e recursos para a saúde, a educação,

o treinamento de mão-de-obra. O objetivo é, no prazo máximo de dois anos, ampliar o

IDH.

A experiência foi feita em três Municípios da nossa região, em Franciscópolis,

Setubinha e Jampruca, aqui, em Ribeirão das Neves e Governador Valadares. Agora

o governo do Estado expande esse programa para 35 Municípios, sendo 27 deles no

Mucuri e no Jequitinhonha, 6 na região Norte e 2 no Rio Doce. É interessante verificar
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que, acoplando esse programa ao Proacesso, o interior de Minas ganha vida

diferenciada. Apesar de sabermos que ainda demorará muito para que essas regiões

deprimidas se igualem às nossas irmãs do Sul e do Triângulo, louvamos a iniciativa

do governo do Estado e entendemos que o Governador Aécio Neves tem cumprido

aquilo que prometeu em sua campanha, no seu primeiro dia de governo.

Gostaríamos de destacar o Projeto Travessia como uma obra magnífica de

governo.

Hoje participamos de outra solenidade no Palácio, onde mais 12 Municípios tiveram

autorização para asfalto na ligação de suas cidades. Foram beneficiados Icari de

Minas, Ibiracatu, Pai Pedro, Pingo d’Água, Josenópolis, Padre Carvalho, Botumirim.

E, para felicidade da nossa região, o quadro ficou completo. Mas nenhuma cidade

deixou de ingressar no Proacesso. Entraram Genipapo de Minas, Francisco Badaró,

Berilo, Umburatiba, Maxacalis e Santa Helena, tendo completado o quadro de ações

do governo na área do Proacesso.

Uma parcela considerável da população das cidades mais bem-aquinhoadas de

Minas Gerais e até da Grande BH talvez não compreenda a importância do

Proacesso. Vale dizer, Presidente, que Minas Gerais tinha 225 cidades sem ligação

asfáltica, 219 delas estaduais, e, pelo cronograma, até o final do mês de março, as

poucas que ainda faltam terão ordem de serviço. Isso significa que, ao final de 2010,

o Estado terá cumprido sua obrigação de dotar de asfalto todas as cidades mineiras.

Mas o que me causa espécie é um fato singular: das 225 cidades que não têm asfalto

em Minas Gerais, 6 dependem do governo federal, porque as estradas são federais.

E não há nenhum sinal do governo federal de que possa vir a atender a essas

cidades, entre elas Chapada do Norte, onde temos uma amizade maior. Isso é de

intrigar. Minas demonstra para o Brasil competência absoluta na área de infra-

estrutura, e o governo federal não coloca nenhum centavo para ajudar a completar

um projeto dessa envergadura. Hoje o Governador desabafou. Disse que era

estranho porque, há muito tempo, Minas Gerais tem proposto ao governo federal a

transferência de recursos para essas três estradas, e não consegue. São estradas

federais. Temos um projeto de completar os 853 Municípios com ligação asfáltica,

mas o governo federal é insensível aos apelos do Governador, o que é uma
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vergonha. Em verdade, é muito pouco dinheiro para o governo federal investir na

ligação de seis cidades. Mais do que isso, Sr. Presidente, minha preocupação é que

Minas tem a maior malha rodoviária do País e aparece nas estatísticas com o maior

número de acidentes, é claro. E as privatizações que aguardamos não saem do

papel. Há mais de três anos, prometem a privatização da Rio-Bahia, que vai do Rio

de Janeiro, atravessa todo o nosso Estado, a BR-116, e chega à Bahia, existem

outras estradas importantes como a BR-381, e as ações não acontecem. Quando

converso com os companheiros, especialmente os do PT, com quem fomos

coligados, todos os que apoiamos e aprovamos as ações do governo Lula ficamos

nos perguntando por que o governo federal outorga tantos recursos para São Paulo e

para o Rio de Janeiro, de tal forma que, se compararmos, Minas não recebe nem

20% daquilo que é repassado em nível federal para o governo de São Paulo. Não

recebe 30% do que é repassado para o governo do Rio de Janeiro. Por que há esse

boicote de São Paulo e Rio ao Estado de Minas? Por que o governo federal ampara

esses dois Estados que boicotam Minas Gerais? Olho o horizonte político, olho para

2010 e verifico que há uma tentativa de enfraquecimento de nosso Estado, a fim de

não se permitir que as ações deste governo sejam vistas pelos demais cidadãos do

Brasil, sobretudo para não fazê-lo deslanchar mais ainda.

Temos um governo sério e uma gestão qualificada. Tenho minhas queixas como

Deputado, assim como outros parlamentares as têm, de Secretários que atropelam o

Deputado, passam por cima dele, fazem reunião no interior e inauguram obras sem

convidá-lo. Na semana passada, o nosso querido companheiro Agostinho Patrús

Filho foi a minha cidade inaugurar obra sem me convidar. Isso acontece muito. As

pessoas do governo passam por cima dos Deputados, não respeitam os

representantes eleitos pelo povo. No caso específico de Teófilo Otôni, estou a

cavaleiro para dizer: em verdade, lá parece mais a casa-de-mãe-joana, todo o mundo

manda lá, menos eu. O Deputado que teve 42% dos votos válidos não tem nenhuma

importância para o governo em algumas situações. Os cargos são dados a amigos,

parentes, companheiros, mas nunca ouvem o Deputado majoritário. Isso me deixa

magoado.

Não é por isso que direi aqui que o governo não é bom. O Governador está indo
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muito bem, a parte administrativa é excelente. Do ponto de vista político, temos o

direito de fazer as nossas queixas. Não me coloco na condição de vaca de presépio.

Não estou aqui para enfeitar mandato nem governo, mas para dizer o que é

verdadeiro. Elogio a ação do governo e lhe agradeço a Copanor, o Proacesso, o

Programa Travessia, a atenção dada a Teófilo Otôni na área da saúde - só em 2007

foram destinados R$16.000.000,00 em investimentos, mais R$14.000.000,00 em

2008 -, o atendimento que é feito à minha região. No entanto, não consigo entender

por que Secretários de Estado que eram Deputados até outro dia, que sabem que

temos reuniões aqui de manhã, de tarde e de noite, nas terças, nas quartas e nas

quintas-feiras, marcam solenidade de inauguração nesses dias. Querem que não

compareçamos ou querem ocupar o nosso espaço? Vão lá para roubar os nossos

votinhos? Essa reclamação, que todos fazem à boca pequena, tranqüilamente as

faço publicamente. Não tenho sido respeitado por Secretários, dirigentes de órgãos

do governo na minha cidade-pólo, onde tenho mais de 40% dos votos.

Isso acontece com vários outros companheiros. Lembro-me de que citei um caso

aqui do Deputado Mauri Torres: criaram uma regional de um órgão estadual e a

inauguraram, sem a presença dele, na cidade em que é mais votado. Isso ocorre com

o Líder do Governo nesta Casa.

Então, Sr. Presidente, além de agradecer ao Governador suas obras, cumprimentar

a sua equipe pela eficiência, pela justeza das ações, pelo cumprimento das

obrigações, reclamar do governo federal, que apoiei, por não estar participando desse

processo em Minas Gerais, também faço a minha queixa, e a faço publicamente, pois

tentei fazê-la pessoalmente, mas não consigo sequer marcar uma audiência com o

Governador há quatro meses. Faço essa queixa, que fiz ao Danilo anteontem. Acho

que não dá mais para agüentar determinadas situações, no entanto acredito que seja

possível consertar isso. O governo vai bem, as obras estão em andamento, está com

suas finanças em dia. Se as coisas estão andando bem, por que há a necessidade de

se permitir que pessoas que ocupam cargos no governo se sobreponham àqueles

que têm mandato? Fico-me perguntando por que todo Deputado que vira Secretário

tem mania de invadir território de terceiro. Na verdade, quando o meu partido, o

PMDB, se reuniu, no princípio dessa legislatura, defendi, com o maior vigor, e todos
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endossamos, a proposta de não aceitarmos Secretarias. No momento em que

colocamos um companheiro como Secretário, ele começa a pisar nos outros

companheiros e a ocupar os espaços deles.

Esse assunto deveria ser tratado pelo governo do Estado com um pouco mais de

seriedade: chamar a atenção dos Secretários de Estado, não só os que foram ou são

Deputados, mas também os demais Secretários, para darem mais importância a esta

Casa, que tem dado ao governo tudo o que ele quis. Tudo o que o governo quer, em

matéria de projeto de lei, tem sido apoiado por esta Casa por ampla maioria. Então,

não há necessidade de termos uma separação entre o que é a representação popular

do parlamentar e aquele que é o técnico burocrata escolhido para comandar essa ou

aquela área. Eles não têm a sensibilidade política que temos; não sabem os detalhes

de cada estrada, povoado e Distrito como sabemos; não conhecem as pessoas como

conhecemos; e não são capazes de fazer a triagem dos assuntos para contemplar a

maioria da sociedade.

Sr. Presidente, tenho absoluta convicção de que apenas esse detalhe precisa ser

corrigido no governo. Não sou daqueles que simulam um tipo de atitude para ter outro

tipo de resposta ou para ser beneficiado aqui ou ali em função de retirada de um

posicionamento. Não tenho papas na língua, falo exatamente o que penso e sinto.

Talvez por isso tenha conseguido manter aqui nesta Casa uma amizade muito grande

e forte com nossos companheiros. Tento, de alguma forma, representar o sentimento

de cada um. Tenho dito que, em verdade, mesmo os Deputados da base do governo

não estão satisfeitos com o comportamento dos técnicos burocratas, que se

consideram superiores até ao próprio Governador.

Sr. Presidente, peço 1 minuto para concluir meu pronunciamento. Quando vamos

ao Palácio, o Governador nos trata com toda lhaneza, com toda cortesia, o que não

acontece com seus subalternos, que acham que são mais importantes do que o

Governador. Aí, lembro-me daquela frase antiga: “Quer conhecer o homem, dê-lhe o

poder”. Há pessoas que não estão preparadas para ocupar poder nenhum, porque

fazem besteira, bobagem. Este governo é bom, equilibrado, está produzindo,

realizando, atendendo e priorizando os mais pobres, mas não é dado ao parlamentar

que o compõe, que lhe dá suporte, o devido respeito.
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Perdoe-me, Sr. Presidente, na verdade sei que a grande maioria dos Deputados

desta Casa gostaria de endossar o que estou falando, mas não pode. Claro que

temos um certo temor de vir a ser perseguidos aqui ou ali. Mas, a certa altura, não

vale mais a pena temer. Meu último discurso aqui, no ano passado, foi exatamente

para dizer que, no princípio deste ano, aguardaria um posicionamento político do

governo em relação à minha região, à minha cidade, e esse posicionamento não

aconteceu. A partir de agora, vamos começar a relatar todos os fatos e eventos que

passam por cima da autoridade do votado, daquele que teve voto naquela região,

para mostrar que, se trabalhamos, dedicamos e somos sérios e sinceros, precisamos

ser respeitados, assim como respeitamos o Governador do nosso Estado.

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Com a palavra, o Deputado Carlin

Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Exmo. Sr. Presidente, boa-tarde a todos e todas. Na

verdade, Sr. Presidente, eu iria tratar de outro tema, relacionado à segurança pública,

o qual tratarei em momento mais oportuno, em função do exíguo tempo que me resta.

A fala do ilustre Deputado Getúlio Neiva trouxe à tona uma reflexão que venho

fazendo constantemente aqui. Os Deputados desta Casa, da base de sustentação do

governo do Estado, têm defendido aqui um discurso que, na minha modesta opinião,

não corresponde à realidade. Os Deputados da base governista de Minas tentam

dizer o seguinte: “As estradas estaduais em Minas Gerais estão às mil maravilhas,

um paraíso; e as estradas federais de Minas Gerais são o caos, o caos completo”.

Tenho andado muito por este Estado e tenho verificado essa situação. Ainda agora,

no carnaval, foi feito um levantamento da situação das estradas estaduais e federais

em Minas Gerais. Veja os dados, Sr. Presidente. Nas estradas gerenciadas pelo

Departamento de Estradas e Rodagem de Minas Gerais - DER-MG -, a Polícia

Rodoviária Estadual registrou 412 acidentes, 11,7% a mais que os registradas no

carnaval de 2008. Em contrapartida, ilustre Deputado Getúlio Neiva, foram

registrados 471 acidentes nas estradas federais que cortam Minas Gerais, com um

crescimento de 5,26% em relação ao ano passado.

Vamos ver qual é mesmo o problema. Será que o problema é só as estradas

federais, e as estaduais estão às mil maravilhas? Ainda agora, voltei de Salto da
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Divisa até Jacinto, numa das estradas mais antigas de Minas Gerais, uma das mais

importantes, margeando o nosso velho Jequi, o Jequitinhonha. De Salto da Divisa a

Jacinto, a estrada é de terra. De Jacinto a Almenara, encontram-se trechos de asfalto

e trechos de terra. As pontes continuam aquelas pontezinhas de madeira. O que tem

de bonito naquela estrada são as placas. É mais uma obra do governo do Estado.

São placas enormes, maravilhosas. De Almenara a Itaobim, a velha estrada já

asfaltada está com crateras, daquele tamanho. Está lá registrado. Quando se chega à

Rio-Bahia, ela está sendo recapeada. Fui à nossa querida Brejo das Almas, a cidade

de Francisco Sá, pela BR-251, que vai a Salinas, uma rodovia federal que está igual a

um tapete, toda recapeada. Quando voltei para Belo Horizonte, pela BR-135, tão

reclamada pelos Deputados desta Casa, ela está em obras. E, quando se chega a

Curvelo, entra-se na BR-040, que está um verdadeiro canteiro de obras, em

duplicação no trecho de Sete Lagoas. São obras do governo federal, obras do

Presidente Lula. No tão sonhado Viaduto da Mutuca, o Viaduto das Almas, as obras

tão esperadas pelo povo estão em andamento. Sabe por quê, Deputado Getúlio

Neiva? Porque os números não mentem. Há um forte investimento hoje, no País,

puxado pelo governo federal. Em contrapartida, o investimento do governo do Estado

ainda é irrisório. Como constatamos isso? Recentemente, foi feito um balanço do

nosso principal banco de fomento, o maior banco de fomento da América Latina, o

BNDES, um banco do governo federal. Se comparados o banco de fomento federal

com o banco de fomento do governo do Estado, o BDMG, o que os números nos

dizem? O que os dados estatísticos nos dizem? Em 2008, foram

R$92.200.000.000,00 de aplicações no BNDES; no BDMG, foram R$765.000.000,00.

Ou seja, o banco mineiro, o BDMG, desembolsou o equivalente a 0,8% daquilo que

foi oferecido pelo BNDES.

Em 2008, enquanto o desembolso do BNDES foi de 43%, o do BDMG foi apenas de

6%.

Sr. Presidente e ilustre Deputado Getúlio Neiva, na página do BNDES encontramos

informações precisas, com enquadramento de valores, consultas, cifras e aprovações

efetivadas. No balanço publicado no “Minas Gerais” pelo BDMG, encontramos meros

números, sem nenhuma especificidade. Podemos constatar, Sr. Presidente, que, sem
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dúvida, há forte investimento do governo federal, também em Minas Gerais.

Deputado Getúlio Neiva, hoje o Rio de Janeiro e São Paulo recebem, sim,

investimentos do governo federal, pois o Presidente Lula não discrimina. No entanto

temos de ressaltar também que Minas Gerais nunca recebeu tantos investimentos.

Na época de Fernando Henrique Cardoso, Minas Gerais enfrentava o boicote.

As aprovações de infra-estrutura do BNDES totalizaram, em 2008,

R$44.300.000.000,00, com destaques positivos para a energia elétrica,

R$17.000.000.000,00, e transporte rodoviário, R$14.000.000.000,00. O governo

federal tem investido na malha rodoviária do País e, além disso, tem retomado aquilo

que há muito foi esquecido: o investimento na malha ferroviária. Portanto o governo

federal tem recuperado a malha rodoviária e retomado o investimento na malha

ferroviária, que ficou esquecida desde o início de 1910, quando o saudoso Ministro da

Aviação, Francisco Sá, que deu o nome a nossa querida Brejo das Almas, levou a

estrada ferroviária para o Norte de Minas, Montes Claros e Salinas. Depois disso,

pouco se fez pela ferrovia neste país.

Deputado Getúlio Neiva, penso que Minas Gerais, por ser a 2ª economia da Nação,

tem maior potencial de investimento. O que está sendo feito ainda é muito irrisório. É

preciso, principalmente neste momento de crise, aumentar, tensionar mais os

investimentos públicos e fomentar a capacidade de investimento do BDMG. O

Governador Aécio está fazendo o Proacesso. Na minha cidade, por exemplo, ele

realizou obras do programa. Em Virgolândia, Peçanha e Coroaci, começou a realizá-

las. Desde outubro, porém, estão dizendo que vão retomar as obras, que foram

interrompidas durante o processo eleitoral; entretanto até hoje estão emperradas.

Temos 5km de um lado e 5km de outro, em um trecho de menos de 50km, mas as

obras de conclusão do asfalto de Virgolândia a Coroaci, Nacip Raydan a Marilac não

são retomadas. Na cidade de Peçanha, está a comarca de todo o Alto Rio Doce. No

entanto, a estrada de Peçanha a Coroaci, que tem apenas 50km e já foi aprovada,

não sai do papel. Todos os dias, apresento um requerimento nesta Casa em que

solicito informações ao DER sobre a data em que sairá do papel o tão esperado

asfaltamento, mas nada acontece. Apenas dizem que tudo se resolverá depois do

carnaval, depois das chuvas. Em um momento destes, temos de pôr a máquina para
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funcionar. É disso que precisamos. Na verdade, em Minas

Gerais esquecemos de observar o que o governo federal está fazendo e ficamos

brincando de desenvolvimento e de progresso.

Sr. Presidente, em razão do curto tempo, farei apenas essas considerações, mas,

em outra oportunidade, pretendo discutir a segurança pública, grande questão que

também preocupa Minas Gerais. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença e cumprimenta a todos os que

nos assistem das galerias, com especial carinho os estudantes do 3º período do

curso de Direito da Fumec.

A Presidência anuncia que hoje é o aniversário do Deputado Djalma Diniz, assim

como do Secretário Danilo de Castro. Desejamos felicidades aos dois, em nome da

Mesa e dos companheiros desta Casa.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidência passa à 2ª

Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações

da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos.

Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 3.420 e 3.421/2009,

da Comissão de Educação, e 3.422/2009, da Comissão de Assuntos Municipais.

Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Administração Pública - aprovação, na 1ª Reunião

Ordinária, em 4/3/2009, dos Requerimentos nºs 3.150/2008, do Deputado Leonardo

Moreira, 3.191/2008, da Comissão de Participação Popular, 3.211/2009, do Deputado
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Wander Borges, 3.216/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 3.226/2009, do

Deputado Leonardo Moreira, 3.240 a 3.244/2009, do Deputado Wander Borges,

3.247/2009, do Deputado Ademir Lucas, 3.271/2009, do Deputado Leonardo Moreira,

3.277/2009, do Deputado Ademir Lucas, 3.280/2009, do Deputado Domingos Sávio,

3.285/2009, do Deputado Sebastião Costa, 3.289/2009, do Deputado Ademir Lucas,

3.290/2009, do Deputado Délio Malheiros, 3.302/2009, do Deputado Wander Borges,

3.306/2009, do Deputado Ademir Lucas, e 3.326/2009, do Deputado Ruy Muniz; de

Educação - aprovação, na 1ª Reunião Ordinária, em 4/3/2009, dos Projetos de Lei nºs

2.063/2008, do Deputado Sargento Rodrigues, 2.913/2008, do Deputado Luiz

Humberto Carneiro, e 2.919/2008, do Deputado Sargento Rodrigues, e dos

Requerimentos nºs 3.175/2008, do Deputado Arlen Santiago, 3.189/2008, do

Deputado Wander Borges, 3.195/2008, da Comissão de Direitos Humanos,

3.212/2009, do Deputado Wander Borges, 3.219/2009, do Deputado Delvito Alves,

3.296/2009, do Deputado Almir Paraca, 3.300/2009, do Deputado Jayro Lessa,

3.301/2009, do Deputado Ruy Muniz, e 3.314 e 3.315/2009, do Deputado Doutor

Viana; de Meio Ambiente - aprovação, na 1ª Reunião Ordinária, em 3/3/2009, dos

Projetos de Lei nºs 2.658/2008, do Deputado Hely Tarqüínio, 2.889/2008, do

Deputado Tiago Ulisses, e 2.904/2008 com a Emenda nº 1, da Comissão de Justiça,

do Deputado Inácio Franco, e dos Requerimentos nºs 3.106/2008, do Deputado

Vanderlei Miranda, 3.190/2008, do Deputado Wander Borges, 3.283/2009, da

Deputada Maria Lúcia Mendonça, e 3.338 e 3.343/2009, da Comissão Especial dos

Aeroportos; de Assuntos Municipais - aprovação, na 2ª Reunião Ordinária, em

4/3/2009, dos Requerimentos nºs 3.312 e 3.313/2009, da Deputada Ana Maria

Resende, 3.325/2009, do Deputado Dinis Pinheiro, 3.328 a 3.332/2009, do Deputado

Inácio Franco, e 3.376 a 3.379/2009, do Deputado Doutor Viana; de Cultura -

aprovação, na 1ª Reunião Ordinária, em 4/3/2009, do Projeto de Lei nº 782/2007, do

Deputado Antônio Carlos Arantes, e dos Requerimentos nºs 3.228 e 3.229/2009, do

Deputado Leonardo Moreira, 3.279/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,

3.297/2009, do Deputado Fahim Sawan, 3.298/2009, do Deputado Ruy Muniz, 3.308

a 3.310/2009, do Deputado Ademir Lucas, e 3.324/2009, do Deputado Braulio Braz; e

do Trabalho - aprovação, na 1ª Reunião Ordinária, em 4/3/2009, dos Projetos de Lei
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nºs 2.879/2008, da Deputada Gláucia Brandão, e 2.912/2008, do Deputado João

Leite, e dos Requerimentos nºs 3.156/2008, da Comissão de Defesa do Consumidor,

3.192/2008, da Comissão de Participação Popular, 3.250/2009, do Deputado Doutor

Viana, 3.293/2009, do Deputado Sávio Souza Cruz, 3.323/2009, do Deputado Jayro

Lessa, 3.349/2009, da Comissão de Direitos Humanos, e 3.356 a 3.373/2009, do

Deputado Leonardo Moreira; e pelos Deputados Paulo Guedes - informando sua

renúncia como membro efetivo da Comissão de Educação, Carlin Moura - informando

que o PC do B abre mão de sua vaga como membro efetivo da Comissão de Cultura

em favor do PT (Ciente. Publique-se.), e Padre João (2) - indicando o Deputado Paulo

Guedes como membro efetivo da Comissão de Cultura (Ciente. Designo. Às

Comissões.) e informando que o PT abre mão de sua vaga de membro efetivo da

Comissão de Educação em favor do PC do B (Ciente. Designo o Deputado Carlin

Moura para a referida vaga. Às Comissões.).

Despacho de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Ivair Nogueira e outros solicitando a

convocação de reunião especial para homenagear a Empresa Brasileira de Correios

e Telégrafos pelos 40 anos de sua fundação. A Presidência defere o requerimento de

conformidade com o inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno.

Discussão e Votação de Pareceres

- A seguir, é submetido a discussão e votação e aprovado o Parecer de Redação

Final do Projeto de Lei nº 2.298/2008 (À sanção.).

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Segurança Pública solicitando

seja encaminhado à Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados - FBAC -

pedido de providências para a implantação de unidades da Apac no Município de

Além Paraíba. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Segurança Pública solicitando seja encaminhado à

Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados - FBAC - pedido de

providências para a implantação de unidades da Apac no Município de Betim. Em

votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
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como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Segurança Pública solicitando seja encaminhado à

Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados - FBAC - pedido de

providências para a implantação de unidades da Apac no Município de Itamarandiba.

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

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Minas e Energia solicitando seja encaminhado ao

Presidente da empresa Vale pedido de informação para que se esclareçam as razões

pelas quais o núcleo de administração central da referida empresa se localiza na

cidade do Rio de Janeiro, e não no Estado de Minas Gerais. Em votação, o

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

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Gilberto Abramo solicitando a palavra pelo

art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º, transferi-la ao Deputado

Getúlio Neiva. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 15

minutos. Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Meu caro Presidente, volto a esta tribuna e, antes de

falar sobre o assunto que aqui me traz novamente, vou concordar, em parte, com a

fala do Deputado Carlin Moura e dizer que reconheço o trabalho que está sendo

realizado pelo Presidente Lula. No entanto, para quem mora às margens da BR-116,

lamento a necessidade de cinco anos de espera por um recapeamento.

A travessia urbana de Teófilo Otôni, feita em 1987 com recursos que consegui no

antigo DNER, está lá do mesmo jeito, desde 1987. Então existem situações boas e

ruins. Fiz questão de reclamar porque um projeto da importância do Proacesso, que

dependeria do governo federal, de recursos apenas para seis Municípios, em

comparação com os 219 Municípios assumidos pelo governo do Estado, é um

disparate incabível, e o Ministério dos Transportes deveria tomar providências. É um

absurdo o comparativo. O Estado está bancando com recursos próprios ou com

financiamentos internacionais o asfaltamento de 219 acessos a cidades mineiras,

sendo seis o número de rodovias federais em que o Estado não pode atuar. E o

governo federal o que faz? Não repassa o recurso para o governo do Estado fazer
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tampouco faz. Não há esperança, expectativa de termos recursos para esses seis

Municípios, por onde passa a rodovia federal.

Quando o Deputado Carlin Moura fala da estrada de Itaobim para Almenara, é

importante que se diga que, de Jequitinhonha para Almenara, a estrada é estadual,

mas, de Itaobim até Jequitinhonha, ela é federal, e não há convênio de manutenção,

só buraco. Da mesma forma, a ligação de Salto da Divisa com a Bahia, que é feita

por uma estrada federal. Digo isso porque ele reclamou que os buracos vão até

Jacinto, por isso estou lembrando-lhe que se trata de uma estrada federal.

Não quero especificar os erros do governo federal no Estado, mas lembrar que

Minas Gerais, por ter a maior malha rodoviária federal do País, necessita de

atendimento diferenciado, como o que foi dado aos Estados de São Paulo e do Rio

de Janeiro. O volume de recursos aplicados em Minas Gerais é inferior ao de São

Paulo e ao do Rio, e não coloca o nosso Estado na segunda posição de importância

que tem no Brasil. Na verdade, estamos em 6º lugar em repasse de recurso federal.

Falar que existe, no BNDES, uma relação de recursos é uma beleza, isso é muito

bonito, mas, se os senhores pesquisarem o “site” da Caixa Econômica Federal, verão

que existe um dinheirão do PAC para Minas Gerais. Só para Teófilo Otôni, são

R$15.000.000,00, mas o dinheiro não sai do papel. É um dinheiro quirográfico, na

linguagem de hoje, virtual. Você não vê a obra acontecer. Aliás, existe até um

dinheiro para ligar e asfaltar uma região da cidade, de nome Tuma-37, e já faz dois

anos que esse dinheiro está parado na Caixa Econômica Federal. Não basta estar

disponível na Caixa, é preciso saber se vai acontecer a obra.

Como apoiador do governo federal, devo dizer que a Caixa não estava preparada

para isso. É preciso confessar esse erro. Entregou-se à Caixa Econômica Federal

uma função que não deveria ser dela, mas de dezenas ou talvez centenas de

empresas de consultoria, de auditoria, ou empresas de projeto para acompanhar as

obras. Não tem sentido um organismo financeiro como a Caixa Econômica Federal

transformar-se em empresa de vistoria de obras para liberação de recursos.

Empacou tudo. O tal do PAC empacou porque a Caixa não tem competência nessa

área. E não é culpa dos servidores da Caixa, pois nem era sua função acompanhar a

aplicação de todos os recursos federais no Brasil. Seria preciso, primeiro, equipá-la
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com técnicos, no departamento de engenharia, competentes o suficiente para

acompanhar as obras.

Minha região está muito feliz com o Governador, mas não podemos dizer que está

feliz com o governo federal. Não vi uma obra do governo federal em minha região.

Nada. O que existe lá é o Bolsa-Família, este sim, um grande e maravilhoso

programa. O dinheirinho está sendo distribuído para todos, e os produtores rurais

estão até se queixando por não achar mais ninguém para trabalhar, porque as

pessoas estão felizes com o Bolsa-Família e não querem mais trabalhar. Não sou

contra o Bolsa-Família, sou a favor. Mas onde está a porta de saída da miséria?

Vamos manter essas pessoas por toda a vida com R$90,00, R$100,00 ou R$150,00?

Elas não têm o direito de acesso ao trabalho, ao emprego? Onde está a geração de

emprego para esse povo? Onde está o suporte para que o pequeno produtor rural

não saia do campo e venha a virar marginal na cidade? Tudo tem de ter uma razão

de ser. O Bolsa-Família é decorrente do Bolsa-Renda e do Bolsa-Escola, do governo

Fernando Henrique, ou seja, já tivemos tempo demais para encontrar a porta de

saída. Não podemos manter milhões de brasileiros vivendo apenas da esmola do

Bolsa-Família. Precisamos encontrar a possibilidade de trabalho digno para essas

famílias, para essas pessoas. É preciso encontrar a saída.

Pergunto-me se a questão ideológica tem algum valor na discussão desses

assuntos. Veja, Sr. Presidente, em minha cidade tínhamos 23 cozinhas comunitárias,

que forneciam comida de graça nos Distritos e povoados e nos bairros pobres, mas

foram fechadas pelo governo do PT, que ia dar mais Bolsa-Família. Ora, o

Restaurante Popular - que está prometido para a nossa cidade desde o início do ano

passado, mas não foi feito até hoje, e acho que não há tempo de fazê-lo ainda neste

ano - vai cobrar R$1,00 por refeição. Mas será um restaurante só e no Centro da

cidade. Assim, o cidadão terá de pagar a tarifa de ônibus - são R$2,00 para ir do

bairro ao Centro, mais R$2,00 para voltar - mais R$1,00 para o restaurante. No total,

são R$5,00. Isso é programa de alimentação para pobre? Isso é fingir que se está

ajudando o pobre. É preciso colocar a cozinha perto da sua casa, porque ele está

desempregado - o governo não encontrou a solução para que ele trabalhasse, não

lhe deu a oportunidade de trabalho. Ora, essas cozinhas que eram próximas às casas
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das pessoas, nos bairros, nos Distritos e povoados, foram fechadas pelo governo do

PT e substituídas por um Restaurante Popular, que ainda não foi construído -

torcemos para que seja construído, mas achamos que isso demora uns seis meses -

e que, de qualquer forma, será feito no Centro da cidade, obrigando as pessoas a

continuar com fome, já que elas não terão energia para andar de 10 a 15Km para

comer ou não terão dinheiro para pagar o ônibus.

O fato é que há umas coisas erradas neste país que precisamos começar a discutir.

Como falamos em nossa cidade: “Está bom, mas está ruim”. Há coisas boas e ruins,

e temos de falar do que está ruim. Precisamos repensar. O Bolsa-Família, decorrente

do Bolsa-Renda, do Bolsa-Escola e do Vale-Gás do governo Fernando Henrique e

ampliado brilhantemente pelo Presidente Lula, precisa encontrar a porta de saída.

Precisamos descobrir uma forma de essas pessoas se integrarem ao mercado de

trabalho. Em determinados momentos fico imaginando que até a ditadura tratou

melhor os mais pobres ao criar as frentes de serviço, em que o cidadão trabalhava

por quatro horas e recebia meio salário. Ou seja, ele tinha oportunidade de trabalhar,

não era uma doação. Parece-me que essa doação envergonha as pessoas. Lembro-

me de Luiz Gonzaga falando: “Uma esmola a um pobre que é são ou lhe mata de

vergonha ou vicia o cidadão”. Acho, Sr. Presidente, que a esmola, antes de redimir,

oprime o cidadão.

Não há porta de saída para os miseráveis do Brasil se não pudermos provocar o

governo federal para criar as condições e a geração de emprego para que essas

pessoas possam deixar de receber apenas o Bolsa-Família e auferir os seus salários

com dignidade. Uma família cujo pai e cuja mãe vivem de Bolsa-Família, sem

oportunidade de trabalhar, dá aos filhos o exemplo de que não há necessidade de

trabalhar para receber uma pequena esmola do governo. Não sou contra o Bolsa-

Família nem os restaurantes populares gratuitos para os mais pobres, mas não posso

aceitar que o governo Lula termine sem um programa de emprego para essas

pessoas ganharem a vida com dignidade. Este é o meu posicionamento em relação a

esse assunto: Bolsa-Família é ótimo, mas até agora o nosso Ministro Patrus, tão bom

de serviço, não conseguiu encontrar a porta de saída. O pessoal está amarrado na

esmola do Bolsa-Família. É preciso encontrar a saída, gerar emprego. Estou citando
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a ditadura, em cujo governo existiam as frentes de serviço que limpavam estradas e

ruas, faziam o serviço da cidade e da zona rural. Eram pagos pelo governo, mas

trabalhavam 4 horas para ganhar meio salário mínimo. Hoje ganham sem precisar

fazer nada. Isso é ruim, pois as pessoas ficam mal acostumadas, e a maioria delas

não quer ficar nessa prisão da esmola eternamente. Elas querem sair dessa condição

de miserabilidade, e a solução é convocar o nosso mineiro Patrus Ananias. Por favor,

Ministro, crie um programa que dê saída ao povo que está vivendo de esmola, crie

um programa de oportunidade de trabalho e emprego real para as pessoas. Tire o

peso dessa miséria das costas das Prefeituras, porque estão quase todas falidas.

Quando se isentaram os veículos do IPI, as Prefeituras ficaram arrebentadas. As

cidades estão morrendo, e é lá que o problema acontece, pois é onde o homem

mora, vive e trabalha. É no Município, não é no Estado nem na União, que são figuras

jurídicas.

Vivemos um momento interessante no Brasil, de repensar. No ano que vem, temos

eleições e não poderemos deixar de tocar em algumas feridas, até sob o risco de ser

mal interpretados. Sei que algumas pessoas vão dizer que fiz um pronunciamento

contra o Bolsa-Família, mas estou falando a favor. A favor de uma porta de saída

organizada. Poderão dizer que o Getúlio está criticando o governo Lula. Estou; assim

como critico o governo Aécio Neves naquilo que está errado. Mas tenho obrigação,

como fiz em meu primeiro pronunciamento hoje, de destacar as maravilhosas e as

competentes ações do governo de Minas Gerais e de reconhecer. Fui adversário de

Tristão da Cunha, de Aécio Cunha, de Aécio Neves, mas tenho de reconhecer que

hoje temos um governo competente, capaz de dar ao Brasil o exemplo de gestão

eficiente e administração competente. Mas, sobretudo, se houver vergonha e juízo

dos políticos para abrirem mão das suas corriolas e seus esqueminhas paroquiais,

teremos a chance de dar ao Brasil o exemplo da administração de Minas, levando

Aécio Neves à Presidência da República. Obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Hely Tarqüínio) - 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.
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O Deputado Padre João* - Sr. Presidente, nobre camarada Deputado Carlin Moura,

minha saudação a todos os telespectadores e aos que nos acompanham nas galerias

e no espaço da Assembleia. Gostaria de abordar vários assuntos, mas devo falar

primeiro sobre o Bolsa-Família. Eu não ia falar sobre esse assunto, mas não posso

ficar calado diante do que ouvi do nobre colega Deputado Getúlio Neiva, que já foi

Prefeito e certamente sabe como era a política de assistência social antes do governo

Lula. Volto à tribuna para dizer que a política de assistência social era uma política de

assistencialismo, porque, antes do governo Lula, o que matava a fome do pobre ou

eram os vicentinos ou eram os espíritas, com a campanha do quilo, ou era a

humilhante cesta básica dada pelas Prefeituras, em que as famílias tinham que se

cadastrar na Secretaria Municipal de Assistência Social, nos Municípios que a tinham.

E, Deputado Carlin Moura, havia o dia do mês em que todas as famílias iam buscar

cesta básica, na maioria dos lugares num processo totalmente viciado. Eu já disse

aqui e sustento que, em muitos lugares, o processo de licitação para adquirir a cesta

básica era viciado - o supermercado do próprio Prefeito ou o conchavo político que

fazem no interior. E a família ficava a manhã inteira naquela fila que dobrava

quarteirão na maioria dos Municípios do interior de Minas. Depois, tinha que sair com

a cesta básica nas costas pela rua afora, numa situação humilhante.

O Bolsa-Família vem resgatar a dignidade da pessoa porque ela recebe R$90,00 ou

até R$180,00 e entra no banco como o Deputado, que recebe bem mais. Ou seja,

equipara a sua dignidade; o pobre é equiparado ao Deputado, ao Prefeito. Essa

mesma pessoa que saca o recurso do Bolsa-Família, seja na casa lotérica, seja no

banco, entra no supermercado de cabeça erguida, como o Deputado, como o Prefeito

ou como qualquer outro cidadão. A dignidade da pessoa está sendo resgatada dessa

forma.

O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome -MDS -, nobre colega

Deputado Getúlio Neiva, não é só o Bolsa-Família. Temos de conhecer os projetos

comunitários com que a nobre colega Deputada Elbe Brandão faz a festa, mas com

recurso do governo federal. Temos de conhecer o Programa do Leite, desde o início

do governo Lula, que chega como se fosse do governo do Estado, através da

Secretaria da Elbe Brandão, mas é recurso total do governo federal. Então, é injustiça
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enxergar nas ações do Ministro Patrus Ananias somente o Bolsa-Família. Quantos

projetos de geração de trabalho e renda, da agroindústria!

O PAA é o melhor programa do governo Lula e está na Pasta do companheiro

Patrus Ananias. O que é o PAA? O MDS, num convênio com a Conab, compra todos

os produtos da agricultura familiar - o milho, o arroz, o feijão, todos os tipos de

verdura, legumes, o leite - e doa a entidades, pobres, asilos, Apaes, creches.

O PAA é um programa que está na Pasta do Patrus Ananias, considerado o melhor

programa. Aí sim, em relação ao governo do Estado, temos um problema sério com o

PAA. Sabem por quê? Realizamos audiência pública aqui para aprimorar e verificar a

parcela e a contribuição do governo do Estado em relação ao PAA. Vejam bem a

grande injustiça e omissão do governo do Estado. Enquanto o governo federal doa

100% do recurso - pois, ao adquirir os produtos da agricultura familiar e doá-los para

as entidades, esse dinheiro é a fundo perdido -, sabe o que acontece, Deputado

Getúlio Neiva? Enquanto nós, desta Casa, aprovamos a redução de ICMS para

inúmeros produtos em todas as áreas, assim como para a construção de hidrelétrica

e na parte siderúrgica, reduzimos de 18%, alguns para zero e 3%.

Deputados Getúlio Neiva e Carlin Moura, sabem quantos por cento incidem sobre a

multimistura? Sobre ela ainda incidem 18% de ICMS. Como a própria palavra diz, a

multimistura é a mistura dos farelos de arroz e de soja, da casca de ovo, das

sementes de abóbora. Então é uma mistura agradável, pois tudo é torrado - aliás,

pode misturar o amendoim torrado -, que tem salvado milhares de crianças pelo Brasil

afora. Em Minas, quando a Conab vai comprar da associação dos agricultores essa

multimistura, tem de pagar 18%. Vejam bem! Em relação a um projeto de

R$4.000,00, quanto fica no imposto? Realizamos audiência pública, discutimos isso e

criamos um grupo de trabalho - Secretarias de Estado de Agricultura e de Fazenda, a

Emater, a equipe da Casa, do nosso gabinete. Tenho aqui a cópia do decreto do

Governador reduzindo para 3%. Esse decreto data do dia 6/8/2008, mas até hoje não

foi implementado.

O Deputado Carlin Moura (em aparte)* - Nobre Deputado Padre João, é de

fundamental importância realmente a defesa do Bolsa-Família, maior programa de

inclusão social que este país tem. Para V. Exa., um Deputado que ganha
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R$17.000,00 por mês, dizer que o Bolsa-Família é esmola, é fácil; todavia, para uma

família que necessita dele para cuidar dos filhos e mantê-los na escola, o Bolsa-

Família é um dos programas mais importantes em curso neste país. O Presidente

Lula tem-se preocupado também com a geração de emprego e o desenvolvimento

deste país. Ficamos nos exemplos do Banco Nacional de Desenvolvimento

Econômico e Social - BNDES. Só para 2008, Deputado Getúlio Neiva, foram quase

R$200.000.000.000,00 de investimentos na economia brasileira. Os projetos

industriais responderam por 43% dos desembolsos do BNDES em 2008; a infra-

estrutura, 39%; na indústria, foram R$39.000.000.000,00, ou seja, um crescimento de

48% em relação a 2007; e, na infra-estrutura, R$35.000.000.000,00. Há destaque

para investimentos na área de alimentos e de bebidas com R$10.000.000.000,00;

material de transporte, R$7.500.000.000,00 - aliás, tudo isso em 2008 -; transporte

rodoviário R$14.000.000.000,00; energia elétrica, R$8.600.000.000,00;

telecomunicações, R$6.200.000.000,00.

O governo federal está preocupado, sim, com o desenvolvimento e o crescimento

deste país, pois é assim que faremos a verdadeira justiça social. É preciso cuidar do

excluído, do pobre, daquele que muitas vezes foi objeto e massa de manobra da elite

brasileira, que hoje está tendo o seu grito de libertação reconhecido.

Deputado Padre João, em relação às estradas em Minas Gerais, teremos de fazer

um debate mais aprofundado da situação da malha rodoviária do Estado. Temos de

fazer um desafio nesta Assembleia e resolver essa questão da malha rodoviária em

Minas para saber onde realmente está o problema. Para se ter idéia, Deputado Padre

João, Minas possui uma malha rodoviária de aproximadamente 34.000km de

estradas, dos quais 8.800 são da malha rodoviária federal e 25.000 da malha

estadual. Dos 8.800km de estradas do governo federal, 91,4% são pavimentadas e,

dos 25.000km do Estado, somente 64,67% estão pavimentadas. Então, precisamos

de muito Proacesso. Teremos de fazer dois, três, quatro, cinco Proacessos neste

Estado para cobrir o buraco, o rombo de anos que, reconheço, não foi deixado

somente pelo Governador Aécio Neves. Mas não adianta vir com demagogia dizendo

que o Proacesso é a melhor coisa do mundo, é mais do que obrigação, pois este

Estado, do ponto de vista de infra-estrutura e de transporte rodoviário, ainda está na
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Idade da Pedra. Se não se modernizar essa infra-estrutura, quem é Minas Gerais,

quem é o Governador de Minas para querer presidir este país. Em matéria de infra-

estrutura, São Paulo dá um banho em nós.

O Deputado Padre João* - Deputado Getúlio Neiva, gostaria de fazer uma

consideração em relação ao seu pronunciamento e um apelo a V. Exa. A

consideração é que, na verdade, o governo Lula é mais governo do PMDB, partido de

V. Exa., do que do PT. São sete Ministérios. O apelo que faço é relacionado ao

Bolsa-Família ou à inclusão num processo produtivo na Zona da Mata e sobretudo no

Jequitinhonha e no Norte. Já existe em Minas Gerais uma lei, de minha autoria, das

microdestilarias, para a agricultura familiar produzir o álcool combustível. O Ministro

de Minas e Energia é do PMDB. Faço, então, um apelo para, juntos, unirmos forças.

O que acontece com Minas, sobretudo com o Jequitinhonha e o Norte, é um absurdo.

Os trabalhadores saem dessas regiões e vão para o Triângulo e São Paulo. Isso é

uma constatação, acontece todos os anos. É uma região que produz cana, cachaça,

e onde se faz cachaça dá para fazer o álcool com a microdestilaria. Assim, devemos

levar essa questão ao Ministro do PMDB, que está à frente do Ministério de Minas e

Energia, para incluir essas famílias no setor produtivo.

O Deputado Getúlio Neiva (em aparte) - Deputado Padre João, de forma clara disse

que sou um político um pouco diferenciado. Não tenho atrelamento ideológico nem

dependência política. Digo exatamente o que penso e sinto. Elogiei o Bolsa-Família.

Deixei a Prefeitura da minha cidade com 12.342 famílias incluídas no Bolsa-Família.

Esse é um projeto do governo Fernando Henrique Cardoso que Lula ampliou, e eu o

apóio. O que estou cobrando do Ministro Patrus é a saída. Não podemos viver

eternamente com o Bolsa-Família, é preciso gerar emprego para as pessoas.

Em relação ao suporte à agricultura familiar, tive a honra de ir com V. Exa. à

Comissão de Política Agropecuária para defendermos essa questão. Concordamos

com isso. Que há um erro do Ministério, há. Aliás, tenho propostas feitas ao Ministério

de quando era Deputado Federal, para se fazerem as microdestilarias municipais.

Como Prefeito, cheguei a comprar três microdestilarias para o meu Município.

Concordo com V. Exa. no que diz respeito aos excelentes programas do Ministério, a

compra pela Conab, o apoio à agricultura familiar.
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O que disse em relação às estradas - e o Carlin exacerbou - é que, enquanto o

governo federal tem 6.000km de estradas em Minas Gerais, somente o Proacesso

está fazendo 5.500km. Portanto o governo está fazendo uma obra fantástica. Temos

de agradecer a ele o que tem feito. Louvo todos os dias o governo Lula pelos seus

acertos, mas também tenho o direito de criticá-lo quando erra. Quem prestou atenção

no meu pronunciamento de hoje percebeu que critiquei o governo do Estado. Então,

onde há erro, critico; onde há acerto, aplaudo. É por isso que não temos tantas

discordâncias. O consenso é bem maior. No entanto acredito que o debate vale a

pena, é preciso estabelecê-lo, e esta Assembleia deve existir em função desses

debates.

Estou gostando do reinício dos nossos trabalhos, porque, a partir de agora, em

função das eleições do ano que vem, começaremos a desnudar os segredos

existentes na mitologia de toda informação que está sendo jogada na cabeça do povo

brasileiro. E o povo está zonzo; ninguém está sabendo qual é a verdade. Vamos

desmistificar alguns factóides e organizar um pouco mais a informação, para que o

povo saiba o que está acontecendo. Muito obrigado pelo aparte, Deputado Padre

João.

O Deputado Padre João* - Presidente, encerro o meu pronunciamento contando

com a condescendência de V. Exa. Vemos que o que o governo federal repassa, por

intermédio do PAA e do Bolsa-Família, e o que governo do Estado repassa, por

intermédio da Secretaria de Fazenda, está sendo retirado. É um absurdo, uma

vergonha o ICMS sobre a multimistura, que ainda está em 18%. A broa, o cubu, o

biscoito de polvilho, a farinha, tudo tem ICMS, enquanto nós, nesta Casa, aprovamos

sua redução de ICMS, chegando a zero para alguns produtos da grande indústria.

Mas, para a agroindústria familiar, do pequeno produtor, ainda é zero.

Agradeço a V. Exa. É esse o meu pronunciamento.

* - Sem revisão do orador.

Questão de Ordem

O Deputado Gilberto Abramo - Sr. Presidente, gostaria apenas de fazer menção ao

falecimento da ex-Deputada Federal Nísia Flores Carone, viúva do ex-Prefeito Jorge

Carone, mãe do ex-Prefeito Jorge Orlando e do ex-Verador Antônio Carlos Carone.
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Transmito nossos pêsames à família. Não poderíamos deixar de fazer este

comentário da tribuna.

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 segunda-feira, dia 9, às 14 horas, nos termos do edital

de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 3/3/2009

Presidência do Deputado Doutor Viana

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

Fase: Questões de ordem - Discussão e Votação de Proposições: Discussão, em 1º

turno, do Projeto de Lei nº 16/2007; apresentação das Emendas nºs 1 e 2;

encerramento da discussão; encaminhamento das emendas com o projeto à

Comissão de Meio Ambiente - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 236/2007;

questão de ordem; suspensão e reabertura da reunião; encerramento da discussão;

votação do Substitutivo nº 1; aprovação; verificação de votação; inexistência de

quórum para votação e para a continuação dos trabalhos; anulação da votação -

Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

Pinheiro - Hely Tarqüínio - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas -

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

Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Carlin Moura -

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

Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano -

Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - 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
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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 Muniz - Sávio Souza Cruz - Sebastião

Costa - Sebastião Helvécio - Tenente Lúcio - Vanderlei Miranda - Walter Tosta -

Wander Borges - Zé Maia - Zezé Perrella.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 20h6min, 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.

Questões de Ordem

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, gostaria de relatar aqui um

acontecimento dos últimos 10 dias, como lembrou bem o companheiro Ademir Lucas,

torcedor de um grande time, o América Futebol Clube. Falo como torcedor do futebol

mineiro. O que está acontecendo hoje na Federação Mineira de Futebol? Temos um

jogo marcado para o próximo domingo entre o América e o Ituiutaba às 11 horas da

manhã, no Triângulo Mineiro, com a temperatura como está. Podemos pedir aqui a

opinião dos colegas e ter a oportunidade de conversar numa comissão com o

companheiro João Leite, o próprio Zezé Perrella e outros que já viveram e vivem o

futebol mineiro. Como Presidente do América, conversamos, mostramos as

dificuldades e solicitamos à Federação o adiamento desse jogo, e a resposta foi
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negativa. Então apresentamos nesta Casa um projeto de lei que vai proibir a

Federação de realizar jogos de futebol de times profissionais das 10 horas da manhã

às 14 horas. Venho pedir o apoio desta Casa. Com todo o respeito que tenho pelo

companheiro Paulo Schettino, não podemos mais deixar que a Federação aja de

forma arbitrária nesse aspecto. Entrei com esse projeto e solicitarei que, no final do

mês, a comissão promova uma grande discussão, trazendo aqui companheiros da

imprensa, que ali estarão trabalhando, para mostrar a dificuldade que é trabalhar e

principalmente jogar no Triângulo Mineiro com a temperatura elevadíssima. Peço o

apoio desta Casa. Tenho certeza de que atletas como o companheiro João Leite, que

foi um profissional do futebol, entende perfeitamente o que estamos falando. É uma

questão de saúde pública. Alguns companheiros falam: “Jogador de futebol tem de

jogar a qualquer hora”. Não é assim. Não tem como fazer futebol nesse horário. E

quero lembrar, Deputado Ademir Lucas, mais uma vez, que só em Minas Gerais são

realizados jogos de futebol às 11 horas da manhã. Isso é um absurdo. Teremos um

jogo nesse horário no próximo domingo. Tivemos a informação de que jogadores

passaram mal no Estádio Rio Branco em outros jogos por causa do calor. São

profissionais que têm de ser, acima de tudo, respeitados por essa Federação. Fica

aqui o protesto deste torcedor do futebol mineiro. Isso não pode acontecer, e não

temos como aceitar isso. Se a Federação não faz a parte dela, vamos fazer leis que

deverão ser cumpridas. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, quero aproveitar o gancho do Deputado

Alencar da Silveira Jr., Vice-Presidente do América. Esta Casa vai ter de tomar uma

providência - e até solicito a atenção do Deputado João Leite - quanto ao desrespeito

da Ademg com os torcedores de Minas Gerais, em especial com os torcedores do

Clube Atlético Mineiro. O que tem acontecido no Mineirão nos últimos dias deve-se à

incompetência, à irresponsabilidade tanto do Atlético quanto da Ademg, que conheço

bem. Não há lógica, em um jogo, no fato de, havendo uma torcida única, ela ficar

brigando para comprar ingressos e entrar no Mineirão. Deputado João Leite,

precisamos tomar alguma providência - V. Exa. é da Frente Parlamentar do Esporte -,

pois considero isso um desrespeito. Se acontecesse apenas uma vez,

compreenderíamos, mas isso tem ocorrido todos os domingos, nos jogos do Atlético.
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Não falarei do Cruzeiro. O maior absurdo, Sr. Presidente, aconteceu nesse sábado,

no jogo entre Atlético e Uberlândia. Ao adentrar no Mineirão, com meus dois

sobrinhos, encontrei um cambista vendendo ingressos mais barato que na bilheteria.

Não consigo entender isso. Teria comprado um para ter uma prova do que está

acontecendo na Ademg, mas fiquei preocupado em ter muita amolação naquele

momento: Deveria chamar a polícia, para talvez até prender o coitado do cambista,

que não sei nem se tem culpa, pois devia estar a serviço de alguém e eu estava com

dois meninos. Se estivesse sozinho, teria enfrentado a situação. Está passando da

hora de esta Casa tomar providências em relação ao Mineirão e à Ademg, que

continua fazendo o que quer. A irresponsabilidade de seus funcionários é muito

grande. Quero ver o que farão no dia em que tivermos uma tragédia no estádio. E

faço aqui esta denúncia: eles não podem abrir um portão para outro setor, no caso de

lotação, somente porque o torcedor comprou ingresso para um setor determinado. Se

os torcedores compram ingresso para um determinado setor e ele enche, não podem

abrir o portão para as pessoas ocuparem outro espaço. Um lado do Mineirão fica

superlotado, um torcedor sobre o outro, com o risco de acontecer uma tragédia; e o

outro lado, com as mesmas características e o mesmo preço, apenas com a palavra

“setor” diferente, fica vazio. Sr. Presidente, parece que não é afeto ao Poder

Legislativo discutir alguns assuntos, mas a Ademg é um órgão do Estado, e considero

nossa responsabilidade apurar o que está acontecendo para evitarmos uma tragédia

no Mineirão - tragédia essa já pré-anunciada - que poderá acontecer em decorrência

da incompetência e da irresponsabilidade daqueles que militam no esporte de Minas

Gerais. Falarei do meu time, o Clube Atlético Mineiro, e da Ademg. Nos últimos dois

jogos do Atlético, com um público de apenas 23 mil pessoas, não conseguiram dar

vazão à venda de ingressos. O Mineirão já teve 130 mil torcedores comprando

ingressos nas suas portas, sem problemas. Agora alegam que os torcedores devem

comprar seus ingressos antecipadamente. Deputado João Leite, precisamos discutir

esse assunto. A própria imprensa e a Ademg se esquecem de que aos jogos do

Mineirão não vão apenas pessoas de Belo Horizonte. Estão se esquecendo daqueles

que vêm do interior, que decidem ver o jogo na última hora. Em um jogo de 20 mil

pessoas, o torcedor que vem passear com a família enfrenta problemas na compra de
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ingressos. Deixo aqui o meu protesto, aproveitando a palavra do Deputado Alencar

da Silveira Jr. Esta Assembleia deverá tomar uma posição quanto à postura da

Ademg, pois a irresponsabilidade por seus problemas continua. Apresentei um

requerimento pedindo algumas informações, e o encobriram. Se o fizeram, é porque

existem problemas, que acontecem diariamente.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 16/2007, do

Deputado Eros Biondini, que obriga a implantação, no Estado, do processo de coleta

seletiva de lixo em “shopping centers” e outros estabelecimentos que especifica. A

Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do

Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Turismo perdeu prazo para emitir

parecer. As Comissões de Meio Ambiente e de Fiscalização Financeira opinam pela

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

Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vêm à Mesa:

EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 16/2007

EMENDA Nº 1

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

"Art. ... - O material coletado pelos órgãos e entidades será doado a associações e

cooperativas de catadores de lixo e, na falta delas, a instituições congêneres.".

Sala das Reuniões, 3 de março de 2009.

André Quintão

EMENDA Nº 2

O art. 4-B, integrante do art. 1º do Substitutivo nº 1 ao Projeto de Lei nº 16/2007,

passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º - A Lei nº 13.766, de 30 de novembro de 2000, passa a vigorar acrescida

dos seguintes arts. 4º-B, 4º-C e 4º-D:

‘Art. 4º-B - Os órgãos e entidades dos Poderes do Estado, as empresas de grande

porte, os ‘shopping-centers’ que possuam um número superior a cinqüenta

estabelecimentos comerciais, os condomínios industriais com cinqüenta ou mais

estabelecimentos, os condomínios residenciais com cinqüenta ou mais habitações
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ficam obrigados a instituir a coleta seletiva de lixo.’.”.

Sala das Reuniões, 3 de março de 2009.

André Quintão

Justificação: Esta emenda reproduz parte do Projeto de Lei nº 1.020/2007, de

minha autoria, que foi anexado a este Projeto de Lei nº 16/2007.

Consideramos fundamental a extensão da coleta seletiva de lixo aos órgãos e

entidades do Estado, que produzem volume considerável de material reciclável.

Assim, contamos com a aprovação desta emenda e sua incorporação ao Substitutivo

n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao Plenário que,

no decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto duas emendas do Deputado

André Quintão, que receberam os nºs 1 e 2, e que, nos termos do § 2º do art. 188 do

Regimento Interno, encaminha as emendas com o projeto à Comissão de Meio

Ambiente, para parecer.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 236/2007, do Deputado Carlin Moura,

que dispõe sobre afixação, nas recepções dos hospitais da rede pública do Estado de

Minas Gerais, da Cartilha dos Direitos do Paciente. A Comissão de Justiça conclui

pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A

Comissão de Saúde opina pela rejeição do projeto. A Comissão de Fiscalização

Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da

Comissão de Justiça.

Questão de Ordem

O Deputado Antônio Júlio - Verificando, de plano, que não há quórum nem mesmo

para discussão, solicito que V. Exa. faça a recomposição de quórum antes do

encerramento da discussão.

Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 4º do art. 249 do Regimento

Interno, suspende a reunião por 1 minuto para que se configure o quórum necessário

para a continuação dos trabalhos. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. Em discussão, o projeto.



____________________________________________________________________________
272

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.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, solicito verificação de votação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de

votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos

Deputados que não registraram sua presença no painel que o façam neste momento.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Sr. Presidente - Votaram apenas 21 Deputados. Portanto, não há quórum para

votação nem para a continuação dos trabalhos. A Presidência torna a votação sem

efeito.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 4, 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 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/2/2009

Às 15h7min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana Maria Resende

e os Deputados Braulio Braz e Dimas Fabiano, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Ana Maria Resende, 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 eleger o Presidente e o Vice-Presidente, determina a distribuição

das cédulas de votação, devidamente rubricadas, e convida o Deputado Dimas

Fabiano para atuar como escrutinador. Procedendo-se à contagem dos votos,

verifica-se a eleição dos Deputados Braulio Braz e Ronaldo Magalhães para

Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, ambos com três votos. A Presidente

“ad hoc” declara empossado o Presidente eleito, a quem passa a direção dos
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trabalhos. O Deputado Braulio Braz comunica que as reuniões ordinárias se

realizarão às quartas-feitas às 14h30min. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de março de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas - Dimas Fabiano.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.441/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Tadeu Leite, o projeto de lei em epígrafe visa a

declarar de utilidade pública a Pastoral do Menor da Paróquia São João Batista, com

sede no Município de Montes Claros.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,

que apresentou, cabe a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ela,

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.441/2008 pretende declarar de utilidade pública a Pastoral do

Menor da Paróquia São João Batista, com sede no Município de Montes Claros, que

tem por escopo promover atividades de assistência social visando amparar crianças e

adolescentes carentes. Com esse propósito, realiza ações nas áreas de cultura e

educação, objetivando a inserção de seus beneficiados no mercado de trabalho, a

defesa e garantia de seus direitos.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem como finalidade adequar o nome da entidade ao consubstanciado no art.

1º de seu estatuto.

Diante dessas considerações, acreditamos ser a instituição merecedora do título de

utilidade pública.
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Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.441/2008,

em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 5 de março de 2009.

Cecília Ferramenta, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.664/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em epígrafe visa a

declarar de utilidade pública o Lar dos Velhinhos, com sede no Município de Pouso

Alto.

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 2.664/2008 pretende declarar de utilidade pública o Lar dos

Velhinhos, com sede no Município de Pouso Alto, entidade sem fins lucrativos, de

caráter assistencial, cultural, recreativo e educacional, que tem como finalidade

promover o desenvolvimento da comunidade e a melhoria do convívio das pessoas

da terceira idade. Para a consecução de seu objetivo, representa a população idosa

junto a órgãos públicos e privados, buscando solução para seus problemas.

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 2.664/2008,

em turno único.

Sala das Comissões, 5 de março de 2009.

Cecília Ferramenta, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.892/2008
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Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Durval Ângelo, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária de Desenvolvimento do Volta Grande –

Acovog –, com sede no Município de Itanhomi.

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 2.892/2008 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária de Desenvolvimento do Volta Grande, com sede no Município de

Itanhomi, entidade sem fins lucrativos, que tem por finalidade apoiar, coordenar e

promover iniciativas que visem ao desenvolvimento social, técnico, econômico,

cultural, educativo e desportivo, de seus associados, além da promoção da

assistência à saúde de seus membros e do estímulo ao turismo no Município.

Com esse propósito, estuda as necessidades e condições econômicas e sociais da

comunidade em que atua e busca encontrar soluções adequadas para seus

problemas; incentiva o trabalho comunitário; desenvolve ações voltadas para a

proteção da saúde da família, da maternidade, da infância, da adolescência e da

velhice; promove o combate à fome e à pobreza, buscando a melhoria da situação

socioeconômica de seus membros, alternativas para a comercialização de sua

produção, bem como a compra comum de materiais, insumos e equipamentos.

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 2.892/2008,

em turno único.

Sala das Comissões, 5 de março de 2009.

Cecília Ferramenta, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.907/2008
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Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria da Deputada Elisa Costa, o projeto de lei em epígrafe visa a declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária Nossa Senhora do Desterro Unidos sem

Terra, com sede no Município de Jordânia.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.907/2008 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária Nossa Senhora do Desterro Unidos sem Terra, com sede no Município

de Jordânia, que tem como principal finalidade contribuir para a promoção integral do

ser humano, despertando a consciência de seus direitos e deveres como cidadão, em

clima de harmonia e respeito.

Visando à consecução de seu objetivo, realiza estudos e levantamentos

socioeconômicos dos moradores do Município relacionados com a habitação, a

saúde, a segurança, o saneamento básico, a urbanização, o ensino, o transporte, o

abastecimento e o lazer e implementa ações para melhoria das condições de vida da

comunidade, especialmente no que se refere à manutenção de creche, ao

desenvolvimento de atividades sociais e desportivas e ao encaminhamento de

sugestões e reivindicações ao poder público. Além disso, promove ações para

aquisição de terra e formação de cooperativas entre seus associados; divulga a

cultura por meio de círculos de estudos, conferências e cursos, inclusive os de

alfabetização e profissionalizante, e luta em defesa da proteção ao meio ambiente, ao

consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência e ao patrimônio artístico e

histórico local.

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 2.907/2008,
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em turno único, na forma original.

Sala das Comissões, 4 de março de 2009.

Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.909/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria da Deputada Maria Lúcia Mendonça, o projeto de lei em epígrafe visa

declarar de utilidade pública o Conselho Central de Cataguases da Sociedade de São

Vicente de Paulo, com sede no Município de Cataguases.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.909/2008 pretende declarar de utilidade pública o Conselho

Central de Cataguases da Sociedade de São Vicente de Paulo, órgão executivo da

referida Sociedade, vinculado ao Conselho Metropolitano de Juiz de Fora,

encarregado de promover as atividades beneficentes, caritativas, culturais,

promocionais e de assistência social na área territorial compreendida pelos

Municípios de Leopoldina, Cataguases, Dona Euzébia, Astolfo Dutra, Além Paraíba e

Argirita.

Em sua jurisdição, está a serviço das Conferências, dos Conselhos Particulares e

das Obras Unidas e Especiais da Sociedade de São Vicente de Paulo, estimulando-o

ao exercício da caridade no campo da assistência social e da promoção humana.

Diante dessas considerações, acreditamos ser a instituição merecedora do título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.909/2008,

em turno único.

Sala das Comissões, 4 de março de 2009.

Walter Tosta, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.967/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 340/2009, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo dar denominação a escola

estadual de ensino fundamental e médio situada no Município de Ribeirão das Neves.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 5/2/2009 e, a seguir,

encaminhada a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.967/2009 tem como finalidade dar a denominação de

Washington Modesto Gontijo de Faria à escola estadual de ensinos fundamental e

médio situada na Rua 27, 52, no Bairro San Marino, Município de Ribeirão das

Neves.

No que se refere à competência normativa, as matérias que só podem ser

reguladas pela União, de interesse nacional, estão enumeradas no art. 22 da

Constituição da República. As que cabem ao Município estão previstas no art. 30, que

lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos de interesse local e

suplementar as legislações federal e estadual, para atender às suas peculiaridades.

Para o Estado, a regra básica está consagrada no § 1° do art. 25, que lhe faculta

tratar das matérias que não se enquadram no campo privativo da União ou do

Município.

À luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios públicos não

constitui assunto de competência privativa da União ou do Município, podendo ser

objeto de disciplina jurídica por parte do Estado membro.

Com base nessa prerrogativa, foi editada a Lei n° 1 3.408, de 1999, que dispõe

sobre a matéria, estabelecendo a exigência de que o homenageado seja falecido e

que se tenha destacado por serviços prestados à coletividade.

Ademais, a Constituição do Estado, no art. 66, não inseriu o assunto no domínio da

iniciativa reservada à Mesa da Assembleia ou aos titulares do Poder Judiciário, do
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Tribunal de Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a apresentação do

projeto pelo Chefe do Poder Executivo, a quem cabe a organização da administração

pública.

Conclusão

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

do Projeto de Lei n° 2.967/2009.

Sala das Comissões, 3 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Padre João - Ronaldo

Magalhães.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.983/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em tela visa a declarar de

utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Brás Pires -

Apae de Brás Pires, com sede nesse Município.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6/2/2009 e encaminhada a

esta Comissão, para exame preliminar dos aspectos referentes à juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 188, combinado com o art.

102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.983/2009 objetiva declarar de utilidade pública a Associação

de Pais e Amigos dos Excepcionais de Brás Pires.

Os requisitos para que as associações e fundações em funcionamento no Estado

sejam declaradas de utilidade pública estão elencados no art. 1º da Lei nº 12.972, de

1998.

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

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

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

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

Ressalte-se, ainda, que o § 2º do art. 14 do seu estatuto determina que o exercício

dos cargos de direção e do conselho fiscal será inteiramente gratuito e o parágrafo
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único do art. 46 preceitua que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente

será destinado a instituição congênere, com personalidade jurídica, registrada no

Conselho Nacional de Assistência Social ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 2.983/2009.

Sala das Comissões, 3 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Padre João - Ronaldo

Magalhães.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.007/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em epígrafe tem

por objetivo declarar de utilidade pública o Conselho Comunitário dos Moradores do

Bairro Vila Samantha, com sede no Município de Paraguaçu.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 12/2/2009 e distribuída a esta

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

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

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.007/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Conselho Comunitário dos Moradores do Bairro Vila Samantha, com sede no

Município de Paraguaçu.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o parágrafo único do art. 5º
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determina que as atividades dos membros dos órgãos da administração não serão

remuneradas; e o art. 27 dispõe que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a instituição congênere, com personalidade jurídica,

registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

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

Emenda nº 1, para adequar o nome da entidade ao consubstanciado no art. 1º de seu

estatuto.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.007/2009 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Conselho dos Moradores do Bairro

Vila Samantha, com sede no Município de Paraguaçu. “.

Sala das Comissões, 3 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Ronaldo Magalhães - Padre João -

Delvito Alves.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.298 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.298/2008, de autoria do Deput ado Agostinho Patrús Filho, que

altera a destinação prevista para o imóvel doado ao Município de Senhora dos

Remédios, nos termos da Lei n° 16.311, de 7 de agos to de 2006, e revoga o

parágrafo único de seu art. 1° e o art. 2°, foi apr ovado no 2° turno, na forma do

vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.298/2008

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Senhora dos Remédios o imóvel
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que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Senhora dos

Remédios imóvel com área de 2.040m² (dois mil e quarenta metros quadrados),

situado na Rua Antônio Rodrigues Milagres, naquele Município, registrado sob o n°

3.404, a fls. 211 do Livro 2-L, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de

Barbacena.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” destina-se a implantação de

área de lazer para a comunidade.

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

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

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° – Fica revogada a Lei n° 16.311, de 7 de ag osto de 2006.

Art. 4° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 4 de março de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ademir Lucas.

MANIFESTAÇÕES

A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, "b" a "d", do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de congratulações com a comunidade de São José do Alegre pelo transcurso do

55º aniversário de emancipação do Município (Requerimento nº 3.153/2008, do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de aplauso ao Sr. Miguel Soares Santana, policial civil, por sua atuação na

apuração da morte de Roberta Regina Severi Silva, ocorrida no Município de Sabará

(Requerimento nº 3.159/2008, da Comissão de Direitos Humanos);

de congratulações com a comunidade de Maravilhas pelo transcurso do 55º

aniversário de emancipação do Município (Requerimento nº 3.177/2008, do Deputado

Inácio Franco);

de congratulações com o Sr. Geraldo Cunha, Presidente da Câmara Municipal de

Pouso Alegre, por seu desempenho no cargo, pela inauguração da sede do
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Legislativo Municipal e pelo fato de essa Casa ter concedido o título de Cidadão

Honorário de Pouso Alegre ao Vice-Governador do Estado e ao Secretário de Saúde

(Requerimento nº 3.187/2008, do Deputado Carlos Mosconi);

de congratulações com a comunidade de Cruzília pelo transcurso do 60º aniversário

de emancipação do Município (Requerimento nº 3.188/2008, do Deputado Dalmo

Ribeiro Silva);

de congratulações com a comunidade de Carmo de Cajuru pelo transcurso do 60º

aniversário de emancipação do Município (Requerimento nº 3.206/2009, do Deputado

Inácio Franco);

de repúdio ao Sr. Waldir Silva Salvador de Oliveira, ex-Prefeito e atual Secretário de

Planejamento de Itabirito, pelas sérias e infundadas acusações feitas à população

desse Município, em entrevista à Rádio Cidade (Requerimento nº 3.210/2009, do

Deputado Alencar da Silveira Jr.);

de congratulações com o Cel. Renato Vieira de Souza em razão de sua nomeação

como Comandante-Geral da PMMG (Requerimento nº 3.213/2009, do Deputado

Wander Borges);

de congratulações com o Cel. Gilberto Cabral Costa em razão de sua nomeação

para o cargo de Chefe do Estado-Maior da PMMG (Requerimento nº 3.215/2009, do

Deputado Wander Borges);

de congratulações com o MG Transplantes por ter atingido um número recorde de

realização de cirurgias no ano de 2008 (Requerimento nº 3.218/2009, do Deputado

Délio Malheiros);

de congratulações com o Cel. PM Renato Vieira de Sousa pela posse como

Comandante-Geral da PMMG (Requerimento nº 3.223/2009, do Deputado Leonardo

Moreira);

de congratulações com o Cel. PM Gilberto Cabral Costa pela posse como Chefe do

Estado-Maior da PMMG (Requerimento nº 3.224/2009, do Deputado Leonardo

Moreira);

de congratulações com o Cel. PM Hélio dos Santos Júnior pelo trabalho

desenvolvido como Comandante-Geral da PMMG (Requerimento nº 3.225/2009, do

Deputado Leonardo Moreira);



____________________________________________________________________________
284

de congratulações com a cidade de São Paulo, na pessoa do seu Prefeito, pelos

455 anos de fundação, comemorados em janeiro do corrente (Requerimento nº

3.227/2009, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Desembargador Sérgio Resende, Presidente do Tribunal

de Justiça, pelo recebimento da Medalha 200 Anos da Polícia Civil Mineira

(Requerimento nº 3.230/2009, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com o Desembargador Reynaldo Ximenes Carneiro pelo

recebimento da Medalha 200 Anos da Polícia Civil Mineira (Requerimento nº

3.231/2009, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com o Desembargador Kildare Gonçalves Carvalho pelo

recebimento da Medalha 200 Anos da Polícia Civil Mineira (Requerimento nº

3.232/2009, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com o Sr. Paulo Cézar Dias, Desembargador, pelo recebimento

da Medalha 200 anos da Polícia Civil Mineira (Requerimento nº 3.233/2009, do

Deputado Wander Borges);

de congratulações com o Sr. Hélcio Valentim de Andrade Filho, Desembargador,

pelo recebimento da Medalha 200 anos da Polícia Civil Mineira (Requerimento nº

3.234/2009, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com o Sr. Luiz Audebert Delage Filho, Desembargador, pelo

recebimento da Medalha 200 anos da Polícia Civil Mineira (Requerimento nº

3.235/2009, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com o Sr. José Afrânio Vilela, Desembargador, pelo recebimento

da Medalha 200 anos da Polícia Civil Mineira (Requerimento nº 3.236/2009, do

Deputado Wander Borges);

de congratulações com o Sr. Lúcio Urbano Silva Martins, Desembargador e

Ouvidor- Geral do Estado, pelo recebimento da Medalha 200 anos da Polícia Civil

Mineira (Requerimento nº 3.237/2009, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com o Sr. José Fernandes Filho, Desembargador, pelo

recebimento da Medalha 200 anos da Polícia Civil Mineira (Requerimento nº

3.238/2009, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com o Sr. Nelson Missias de Morais, Presidente da Associação
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dos Magistrados Mineiros, pelo recebimento da Medalha 200 anos da Polícia Civil

Mineira (Requerimento nº 3.239/2009, do Deputado Wander Borges);

de aplauso à Sra. Luzia Maria Ferreira, Presidente da Câmara Municipal de Belo

Horizonte, por sua eleição a esse cargo (Requerimento nº 3.245/2009, do Deputado

Ademir Lucas);

de aplauso ao Sr. Irineu Inácio da Silva, Presidente da Câmara Municipal de

Contagem, por sua eleição a esse cargo (Requerimento nº 3.246/2009, do Deputado

Ademir Lucas);

de congratulações com o Sr. Luiz Eduardo Sales Paiva, Presidente da Associação

Farmacêutica de Itajubá, pela passagem do Dia do Farmacêutico (Requerimento nº

3.251/2009, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com a Sra. Ilza Elódia B. Barboza, Presidente da Associação

Farmacêutica de Montes Claros, pela passagem do Dia do Farmacêutico

(Requerimento nº 3.252/2009, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Luiz Gonzaga de Moraes, Presidente da Associação

Farmacêutica de Alfenas, pela passagem do Dia do Farmacêutico (Requerimento nº

3.253/2009, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Osmundo Santana Filho, Presidente da Associação

Farmacêutica do Oeste de Minas, pela passagem do Dia do Farmacêutico

(Requerimento nº 3.254/2009, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com a Sra. Luciana Giarola Garcia, Presidente da Associação

Farmacêutica de Formiga e Pains, pela passagem do Dia do Farmacêutico

(Requerimento nº 3.255/2009, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com a Sra. Lúcia de Souza Ribeiro Prado, Presidente da

Associação Farmacêutica de Varginha, pela passagem do Dia do Farmacêutico

(Requerimento nº 3.256/2009, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Haroldo Teixeira Cordeiro, Presidente da Associação

Farmacêutica do Vale do Aço, pela passagem do Dia do Farmacêutico (Requerimento

nº 3.257/2009, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Luiz Carlos Chaves Franco, Presidente da Associação

Farmacêutica do Triângulo Mineiro, pela passagem do Dia do Farmacêutico
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(Requerimento nº 3.258/2009, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações o Sr. Juvenal Clemente de Abreu, Presidente da Associação

Farmacêutica de Três Corações, pela passagem do Dia do Farmacêutico

(Requerimento nº 3.259/2009, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Dimas Guimarães Nascimento, Presidente da

Associação Farmacêutica de São João del-Rei, pela passagem do Dia do

Farmacêutico (Requerimento nº 3.260/2009, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Alexandre Gonçalves Sampe, Presidente da

Associação Farmacêutica de Poços de Caldas pela passagem do Dia do

Farmacêutico (Requerimento nº 3.261/2009, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Jairo Francisco da Silva Jr., Presidente da Associação

Farmacêutica de Pouso Alegre,pela passagem do Dia do Farmacêutico

(Requerimento nº 3.262/2009, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Edilson de Magalhães Lopes, Presidente da

Associação Farmacêutica de Itabira, pela passagem do Dia do Farmacêutico

(Requerimento nº 3.263/2009, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Moacir Oliveira Lima Filho, Presidente da Associação

Farmacêutica de Governador Valadares, pela passagem do Dia do Farmacêutico

(Requerimento nº 3.264/2009, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Roberto Santana L. Batista, Presidente da Associação

Farmacêutica de Conselheiro Lafaiete, pela passagem do Dia do Farmacêutico

(Requerimento nº 3.265/2009, do Deputado Leonardo Moreira);

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 (Requerimento nº 3.266/2009, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Lauro de Mello Vieira, Presidente do Conselho

Regional de Farmácia, pela passagem do Dia do Farmacêutico (Requerimento nº

3.267/2009, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Márcio A. Domingues, Presidente da Associação

Farmacêutica de Bom Despacho, pela passagem do Dia do Farmacêutico

(Requerimento nº 3.268/2009, do Deputado Leonardo Moreira);
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de congratulações com o Sr. Nelson Maciel Pereira, Presidente da Associação

Farmacêutica de Caxambu, pela passagem do Dia do Farmacêutico (Requerimento

nº 3.269/2009, do Deputado Leonardo Moreira);

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 (Requerimento nº 3.270/2009, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com a comunidade de Tiros pelo transcurso do 85º aniversário

de fundação desse Município (Requerimento nº 3.281/2009, do Deputado Inácio

Franco);

de congratulações com a comunidade de Alvinópolis pelo transcurso do 118º

aniversário de emancipação desse Município (Requerimento nº 3.284/2009, do

Deputado Neider Moreira);

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 -, para 2009 (Requerimento nº

3.292/2009, do Deputado Leonardo Moreira).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 10 DE MARÇO DE 2009

ATAS

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/3/2009

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:

Prosseguimento da votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 236/2007; renovação

da votação do Substitutivo nº 1; aprovação; verificação de votação; inexistência de

quórum para votação; anulação da votação - 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 - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio

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

Carlin Moura - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva -

Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Doutor

Rinaldo - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Getúlio

Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Inácio

Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo -

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 Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei Miranda - Walter Tosta -

Wander Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 9h15min, a lista de comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção

de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,
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o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte

Ata

- O Deputado 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 16/2007, que recebeu emendas na extraordinária realizada ontem, à noite, e

foi devolvido à Comissão de Meio Ambiente para parecer.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Prosseguimento da votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

236/2007, do Deputado Carlin Moura, que dispõe sobre a afixação, nas recepções

dos hospitais da rede pública do Estado de Minas Gerais, da Cartilha dos Direitos do

Paciente. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma

do Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Saúde opina pela rejeição do

projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na

forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. A Presidência vai renovar a

votação do Substitutivo nº 1. Em votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os

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

O Deputado Gilberto Abramo - Verificação de votação, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de

votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos

Deputados que não registraram sua presença no painel que o façam neste momento.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Sr. Presidente - Votaram 24 Deputados, que, somados aos 2 em comissão,

perfazem o total de 26 parlamentares. Portanto, não há quórum para votação, mas há
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para a continuação dos trabalhos. A Presidência torna a votação sem efeito.

Questões de Ordem

O Deputado Arlen Santiago - Sr. Presidente, com relação ao projeto do Deputado

Carlin Moura, não votamos levando em conta o mérito do projeto, que é altamente

louvável, mas, sim, devido à forma como a saúde no Brasil é tratada, como

brincadeira. O jornal “Hoje em Dia” de hoje traz o Ministro da Saúde do governo

federal dizendo que o Obama deveria implantar o SUS, do Brasil, nos Estados

Unidos, pois teria um sucesso muito grande. E explica o motivo desse sucesso,

dizendo que tantas pessoas foram vacinadas contra a rubéola e mais tantas contra

outras patologias. Isso é uma cortina de fumaça para encobrir a real situação da

saúde pública no Brasil, causada principalmente pela tabela ridícula e irrisória paga

pelo governo federal para Prefeitos, os governos estaduais e, principalmente, os

hospitais administrarem a saúde. Estamos vendo a situação dos médicos. O

Deputado Doutor Viana é médico e conhece essa situação. O governo federal paga

aos médicos R$2,45 por uma consulta. Isso é brincadeira. Os valores pagos por

todos os procedimentos do SUS que estão na tabela não são suficientes nem para

cobrir os custos. E a situação de Alagoas não é diferente. A tabela de R$2,45 é para

todo o Brasil. O Deputado Hely Tarqüínio também é médico e sabe que é impossível

achar um médico que se sujeite a isso. Há administrações sérias, como foi a do

Prefeito Fernando Pimentel em Belo Horizonte. Pimentel colocou na saúde quase

20% dos recursos do Tesouro Municipal, para, assim, complementar o que o grande

arrecadador, o governo federal, deixa de aportar. Mesmo assim, pessoas humildes e

simples estão na fila esperando para operar uma hérnia ou tirar uma pedra na

vesícula há três anos, o que lhes causa dor todos os dias. Só em Belo Horizonte, há

50 mil pessoas. O mesmo acontece em todos os lugares. Temos de atrair a atenção

da mídia para o grande problema que é hoje o SUS no Brasil. A concepção do SUS é

maravilhosa. Foi criado para dar atenção à saúde de todos os brasileiros. Só que não

se coloca dinheiro nessa área. O governo federal, que arrecada mais de 70% de

impostos dos cidadãos, não põe recursos na saúde, e a situação se repete em todos

os hospitais do Brasil: estão falidos, estão acabando. Caro Deputado Carlin Moura,

não há como, nesse momento, ficar simplesmente arrumando mais despesas para os
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hospitais. Não há dúvida de que os hospitais têm de orientar a população, mas não

estão conseguindo nem comprar a vassoura para limpar o chão. Todos os hospitais

do Brasil que têm 70% de atendimento do SUS estão em estágio falimentar, estão

dando prejuízo. Basta convocar o Ministério Público para fiscalizar as fundações

filantrópicas. Aí, caro Doutor Viana, veremos que o modelo do SUS sem

financiamento - e é o que acontece no Brasil - levou a esse caos que aí está, levou ao

sofrimento da população brasileira. Costuma-se repetir que 95% da população

brasileira é atendida pelo SUS. Sim, é verdade, mas uma parte enorme dela não

consegue fazer um simples exame. Uma pessoa, por exemplo, com problema sério

na cabeça, não consegue fazer uma tomografia para saber se é um tumor ou coisa

parecida. Não se consegue fazer procedimentos simples. Qual é a fila, Deputado Hely

Tarqüínio, de crianças que precisam fazer operação de amígdalas? Um médico, por

acaso, fará uma cirurgia de risco num paciente em um hospital em que pelo leito, pelo

lençol, pela comida, pelo anestesista, pelo assistente, pela enfermeira e pelo

medicamento se pagam apenas trezentos e poucos reais? Ora, o hospital terá

prejuízo. Cada vez mais, terá ele de tirar dinheiro de outra coisa, inventar um doente

particular, um plano de saúde? Não pude votar o projeto do Deputado Carlin Moura.

No mérito, o projeto é importante, porque, quanto mais os doentes forem informados

de seus direitos, mais a cidadania estará se concretizando no País. Mas pergunto:

depois de informado dos seus direitos, quem o doente procurará? O Presidente Lula?

O Ministro Temporão? Ora, há, no País, fila de mais de 90 mil pacientes com câncer.

O que farão depois de receberem essa cartilha, procedimento, aliás, que gastará

mais dinheiro dos hospitais, que já não o têm?

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, minha preocupação é que o ilustre

Deputado Arlen Santiago não jogue fora a criança com a água suja. Na verdade, o

SUS é um sistema reconhecido internacionalmente. Foi um grande avanço a saúde

pública do Brasil com a Constituição de 1988, que trouxe a universalização do

atendimento à saúde pública. Antes do SUS, os mais pobres e os que não tinham

carteira assinada não tinham direito a uma assistência adequada de saúde. O Dr.

Arlen Santiago tem razão num aspecto: precisamos tomar cuidado com o

financiamento do SUS. Se brincam com o financiamento da saúde, essa brincadeira
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não advém especialmente do governo federal, que, aliás, vem cumprindo sua parte. A

brincadeira e o desrespeito com o SUS vêm de alguns Estados e Municípios que não

lhe fazem o devido repasse. O governo de Minas Gerais insiste em brincar com o

SUS, quando, por exemplo, deixa de investir aproximadamente R$600.000.000,00 no

SUS por não cumprir a Emenda Constitucional nº 29. Esse dinheiro deveria ser

destinado ao SUS para financiá-lo, mas está sendo utilizado equivocadamente na

Copasa para o sistema de esgoto, cuja verba não é do SUS. Fazemos esse debate

no nosso dia-a-dia nesta Casa. Dinheiro que, sem dúvida, poderia servir para

melhorar a qualidade do atendimento na saúde pública deste País. O Sistema Único

de Saúde tem garantido a vacinação de nossas crianças, a erradicação de muitas

doenças endêmicas e o atendimento público às pessoas. Precisamos cobrar dos

Estados e dos Municípios que invistam no SUS. Se, nos últimos seis anos, Minas

Gerais tivesse cumprido a Emenda Constitucional nº 29, teríamos aportado no SUS

mais de R$3.000.000.000,00, favorecendo-o para pagar mais aos médicos, garantir

os exames especializados e melhorar o atendimento nos Municípios. É muito fácil vir

aqui criticar o SUS por causa das suas debilidades e esquecer de valorizar o que tem

de mais positivo. Exemplificarei, Sr. Presidente, como Deputado Estadual do Estado

de Minas Gerais, desta Assembleia Legislativa: tenho um plano de saúde que é um

dos melhores planos privados deste País, que é da Unimed, o Unimax. Sábado,

estava em Montes Claros, na terra do Dr. Arlen Santiago, e fui acometido por uma

otite, tive dor de ouvido. Precisei de um atendimento de urgência. Procurei o hospital

particular que atende pela Unimed, cujo plano é caro, bem pago, mas lá não havia um

otorrino de plantão. Não pude ser atendido por um otorrino, porque, nos finais de

semana, eles não ficam de plantão em nenhum hospital particular. Sabe onde fui

encontrar um atendimento de otorrino? No pronto-socorro municipal de Montes

Claros, que atende pelo SUS. Funciona assim: quando o procedimento é

especializado ou é mais caro, você não encontra atendimento nos hospitais privados

deste País, mas, sim, no SUS. Não tenho dúvida de que o SUS é avançado, mas

precisa ser melhorado, receber mais investimentos, maior aporte de recursos. Não

podemos querer descaracterizar o SUS, porque isso só interessa aos hospitais

privados, que querem fazer da saúde uma marca do lucro, e saúde não combina com
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lucro. Para concluir, Sr. Presidente, a aprovação desse projeto é fundamental, porque

os pacientes têm seus direitos e precisa conhecê-los. Faz-se necessário que se

afixem em todas as portarias e recepções de hospitais, em letras garrafais, os direitos

dos pacientes, para que sejam tratados com respeito e cordialidade, tendo seu

atendimento garantido. A saúde é um direito absoluto garantido pela nossa

Constituição da República.

O Deputado Almir Paraca - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

queremos pronunciar-nos também defendendo a aprovação do projeto do Deputado

Carlin Moura, pois entendemos que nosso trabalho na Assembleia de Minas e nos

demais parlamentos deste País e do mundo têm apenas uma razão de ser: o

aprimoramento do Estado Democrático de Direito. Trata-se de um processo contínuo,

perene. A proposta do Deputado Carlin Moura vem nesse sentido. Toda e qualquer

iniciativa que reforce o Estado de Direito, no caso o direito do cidadão comum de ter o

pleno atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS -, precisa ser valorizada,

estimulada e incentivada. Como foi dito pelo Deputado Carlin Moura, o SUS não é

perfeito. Entretanto, como toda e qualquer proposta de caráter público e universal

caminha para a ampliação e o aperfeiçoamento, entendemos que o SUS precisa, sim,

ser colocado em pauta, analisado. É necessário, principalmente, garantir que as

determinações constitucionais, já estabelecidas há muito tempo, sejam efetivamente

cumpridas pelos governos estaduais e Prefeituras assim como pelo governo federal.

Falar em direitos dos pacientes nos remete a uma ampliação da noção de direito. Na

verdade, precisamos falar do direito de não ser paciente, de não adoecer, de ter uma

rede social de proteção que garanta os direitos básicos de cidadania que minimizem

o máximo possível, o aparecimento de doenças e distúrbios nas pessoas comuns.

Chamamos atenção para o processo de somatização. O Presidente é médico, logo

sabe muito bem do que estamos falando. O que tem feito as pessoas adoecerem e

pressionarem o SUS em todo o País é exatamente a intranqüilidade. É o desespero

de pais e mães que não conseguem colocar o alimento na mesa de seus filhos, que

não têm teto, enfim que não têm o mínimo de conforto nem de tranqüilidade para

exercitar sua cidadania e oferecer a seus familiares as condições mínimas de

dignidade previstas em todos os estatutos, em todas as constituições mundo afora e
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também na brasileira. Ao atravessarmos esse momento de crise financeira

internacional, é preciso voltarmos a discutir a imperiosa necessidade de redistribuição

de renda e riqueza no País e no mundo sob pena de continuarmos com esse sistema

iníquo, com esse neoliberalismo, com esse capitalismo feroz, selvagem, que leva

milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro a adoecerem. Pensar num sistema

universal de saúde como o SUS sem pensar em dotar o Estado da capacidade efetiva

de prover recursos para a garantia do sistema universal de saúde ou outros não é

possível. É preciso pensar em redistribuição de renda, de riqueza e de patrimônio no

Brasil e no mundo. Obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, no caso desse projeto, não podemos

criar essa polêmica. A intenção do Deputado Carlin Moura é a melhor possível, pois

busca maior segurança para os usuários, para as pessoas que recorrem a hospitais.

Gostaria apenas de chamar atenção para a realidade que vivemos. O Ministro

Temporão disse que o SUS, um belo programa com um belo atendimento, deveria ser

copiado pelo Barak Obama. A diferença é que os Estados Unidos estão destinando

quase US$400.000.000.000,00 para um projeto que se iniciará agora. Aqui dispomos

de R$40.000.000.000,00 para atender a um universo de mais de 100 milhões de

pessoas. Vivemos uma realidade em que há outras prioridades. A prioridade para o

brasileiro que vai a um hospital público é ter atendimento de qualidade, com

dignidade, ter acesso a hospital, a procedimentos de média e alta complexidade e

diminuição das filas dos transplantes. Por exemplo, para o transplante de rim no

Brasil, a fila de espera é de 90 a 120 dias. É necessário diminuir o tempo para que

uma pessoa se submeta a uma tomografia. Há gestantes que procuram o SUS aos

cinco meses de gestação em busca de ultra-som, que é marcado só para cinco

meses depois, após a mulher ganhar seu filho. Nossa realidade é outra, ou seja,

procurar acesso de qualidade aos hospitais. Ainda há pouco, dizia à jornalista

Mônica, do “Visão Parlamentar”, que vivemos uma situação de caos nos pequenos

Municípios. Os médios e grandes Municípios têm o mínimo de atendimento nos

hospitais, porque o Governador Aécio Neves criou o Pro-Hosp. Através desse

programa, dezenas de hospitais não foram fechados em Minas Gerais. Mas os

pequenos hospitais, de até 30 leitos, em Municípios com 20 mil a 30 mil habitantes,
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estão sucateados ou fechando as portas, porque os Municípios não têm como bancar

seus custos, já que não recebem recursos do SUS. Como os Prefeitos não têm

coragem de fechar hospitais por questões políticas, as pessoas estão morrendo nas

portas dos grandes hospitais. Estamos vendo um congestionamento nos médios e

grandes Municípios, e os pequenos não têm assistência nenhuma. Esperamos que o

Governador Aécio Neves também possa agora socorrer os pequenos Municípios. O

projeto é bonito, mas, como disse o Deputado Hely Tarqüínio, não será aplicado

nunca, mesmo porque a Lei nº 16.229 prevê a mesma coisa, foi criada há algum

tempo e nunca foi aplicada. Imaginem os senhores a burocracia que causará uma

pessoa que chegar a um hospital e, com base no projeto, quiser saber com

segurança e antecedência, por meio de testes ou exames, se é diabético, portador de

alguma anemia ou alergia a determinados medicamentos, anestésicos, penicilina ou

sulfa. A pessoa que chega a um hospital tem a sorte de ser atendida, mas, depois, se

quiser fazer um teste para saber se pode tomar um medicamento, não consegue. Isso

não existe. Todo hospital deveria apresentar uma placa que informa as

especialidades em que as pessoas lá são atendidas. Ocorre muitas vezes de as

pessoas ficarem sentadas em um banco à espera de um ortopedista e, após 12

horas, o atendente lhe dizer que não há ortopedista. Temos de caminhar passo a

passo. O primeiro passo é garantir o atendimento de qualidade. O segundo passo é

que o paciente tenha acesso a especializações e a exames de média e alta

complexidade. O projeto é muito bonito, mas sabem quando será executado? Nunca,

porque o SUS é um belo programa no papel, mas os seus gestores não têm

conhecimento do que ocorre na ponta do sistema; não sabem o que o brasileiro sofre.

O SUS não dá assistência aos hospitais e ainda tem a cara-de-pau de pagar R$2,50

por uma consulta e R$10,00 por uma diária no hospital, incluindo-se nessa diária

medicamento, roupa lavada, comida, pagamento de enfermeira, água e luz. Esse

pessoal vive outra realidade. O Deputado Carlin Moura está de parabéns, mas esse

projeto veio antes da hora: deveria ser apresentado no momento em que o SUS se

investir da responsabilidade que tem e o Ministro deixar de ser hipócrita e o ficar

recomendando para os Estados Unidos. Eles dispõem de US$340.000.000.000,00.

Se o nosso modelo não é bom para o Brasil, não é bom para os Estados Unidos. É



____________________________________________________________________________
296

um cara-de-pau um sujeito que não entende de saúde e que deveria conhecer

profundamente a realidade do povo brasileiro sugerir essa aberração ao Presidente

Obama. Carlin, você está de parabéns, mas infelizmente seu projeto morrerá no

nascedouro; não prosperará, porque o gestor do SUS, que comanda o dinheiro da

saúde no Brasil, não conhece a realidade do povo brasileiro.

O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, também gostaria de

fazer algumas considerações sobre o SUS e sobre o projeto do ilustre Deputado

Carlin, que está de parabéns. O seu projeto representa o sonho de prestar

assistência digna ao cidadão, conforme determina a Constituição; é a promessa de

uma sociedade organizada que se propõe, ao longo do tempo, a materializar a

verdade estabelecida pela Constituição, ou seja, a saúde é dever do Estado e direito

do cidadão. Todos temos família, com a qual nos preocupamos, e sofremos porque a

doença nos faz padecer. Aliás, “pathos”, em grego, da palavra patologia significa

padecer. Historicamente, o povo brasileiro tem padecido. O SUS foi uma promessa

de 1988. Os Deputados sonharam com uma vida melhor. Para elaborarmos leis,

temos de vislumbrar a possibilidade de o sonho se tornar realidade. Em seu projeto,

Carlin Moura quer aperfeiçoar os protocolos médicos e os serviços médicos

credenciados incluídos na Lei nº 16.279. Ele não inovou, apenas detalhou. A

burocracia, quando é grande demais, passa a ter poder de polícia. Durante sua

formação, os médicos conhecem os protocolos. Em seu projeto, pede valor de conta.

Quanto custa isso, quanto custa aquilo, se o paciente é diabético, se não é. Imaginem

a dificuldade da relação entre o médico e o paciente, que dispõem de pouco tempo.

Às vezes o médico é obrigado a atender 40, 50 pacientes em um único dia, no

ambulatório ou no pronto-socorro, antes da internação. Conseqüentemente, não

dispõe de tempo para conversar com a família, se tiver de inquirir a respeito de

quanto custa isso, de quanto custa aquilo, se foi feito isso, se foi feito aquilo. No

passado, quando as técnicas da saúde ainda eram insipientes, muitas vezes, durante

uma transfusão de sangue, transmitia-se o “Trypanosoma cruzi”, causador da doença

de Chagas, de um paciente para o outro. Durante uma cesariana ou uma rápida

hemorragia, não havia protocolo. Hoje, está tudo organizado, e subentende-se que o

médico credenciado pelo SUS tem a qualificação necessária. O hospital conveniado,
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particular, tem determinada forma de trabalhar. Vocês sabem muito bem como são as

empresas privadas. O projeto do Carlin é importante porque chama a atenção para a

saúde e desperta em nós a responsabilidade para com a saúde no Brasil. Obama

pretende destinar trezentos e tantos bilhões para a saúde, mas isso é outra coisa. No

Brasil, há uma construção permanente do SUS, mas precisa haver empenho nos três

níveis de governo. O governo federal não está gastando os 10% do orçamento, o que

não está claro na Constituição. Na minha opinião, a Emenda nº 29 precisa ficar clara.

O Adelmo, o Arlen Santiago e outros Deputados falam todos os dias a respeito dos

custos no tratamento de câncer. Os médicos credenciados pelo SUS não têm tempo

nem para conversar com o paciente e teriam mais dificuldade ainda ao serem

questionados sobre essa cartilha. Isso porque o paciente não quer conversar com o

administrador do hospital, e sim com o médico. Há deficiências nos três níveis e

necessitamos trabalhar sem visão ideológica. A vida não tem compromisso com a

ideologia, tem compromisso com a própria vida. Muitas vezes, discutimos

posicionamentos ideológicos, mas o que temos de fazer é uma verdadeira comunhão

em torno da saúde, das questões da educação, e trabalhar em prol da verdadeira

justiça social. Carlinhos, o seu projeto é bem-vindo, mas da forma como foi

apresentado, muito detalhado, tem quase um poder de polícia sobre o profissional

médico, que já se encontra por demais sacrificado e é mal remunerado. É por isso

que a medicina se encontra desse jeito. E pelo que o SUS mostra ao Brasil, só está

faltando, ao se projetar um hospital ou um posto de saúde, o engenheiro desenhar a

fila. E a fila é sinal de indiferença governamental, indiferença deste Parlamento que

pode mudar muita coisa, mas não o faz, haja vista o Congresso Nacional, as reformas

que não acontecem, eleições de dois em dois anos. Não consertaremos a saúde

dessa forma, pois, com eleições a cada dois anos, todos se acomodam porque não

querem contrariar alguma coisa que necessita mudar de rumo. E se acomodam no

poder. Mais uma vez, convido todos a se debruçarem sobre o assunto saúde-

educação, que é o binômio mais importante do aspecto existencial, porque abrange

muitas vertentes e dimensões da vida, o que traz padecimento crônico. As

dificuldades são muitas. Muitas vezes conseguimos até atender um paciente com um

pacote, o que não se consegue pelo SUS. Depois, ele volta para o SUS, que lhe diz
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que não o atende mais. E quanto à referência, sobre o tratamento fora do domicílio

ninguém sabe quem pagará a conta. Peço o comparecimento do Secretário e dos

demais profissionais da saúde para nos explicar como é esse funcionamento. Eu até

o conheço, mas ele não funciona. Você quer enviar um doente de uma referência

para outra, para um tratamento fora do domicílio, para macrorregiões, e isso não está

funcionando bem. Precisa ser melhorado e, para tanto, é necessário gastar dinheiro.

Obrigado.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, toda vez que travamos

discussão sobre o SUS, sempre faço uma reflexão muito clara: dinheiro para tratar o

doente, para operá-lo, não tem. Esse está faltando. Mas dinheiro para construir PSF

em todos os lugares, que não funcionam, tem. E o mais interessante: são poucas as

empresas contratadas para construir PSF, que não está funcionando embora esteja

custando caro, uma fortuna para o sistema de saúde, sem lhe dar retorno algum.

Para isso tem dinheiro. Há dinheiro para comprar ultra-som, para se fazer política e

convênio com as Prefeituras. Só que esses ultra-sons estão lá servindo de banco,

não funcionam, pois não existe médico, e não existe médico porque não há demanda.

Mas para isso há dinheiro, porque isso tem gordura. Então, dá para tirar um pouco

dessa gordura para alguém. Existe muito dinheiro para se comprar ambulância e

distribuí-la de qualquer forma; há dinheiro para se comprar UTI, como acontece lá na

minha cidade, onde existe um consórcio de saúde que não tem condições de manter

a UTI; por isso, ela está parada. A Prefeitura e o próprio consórcio não têm como

manter a ambulância-UTI 24 horas por dia. As pessoas continuam morrendo,

necessitando de UTI, mas a ambulância fica lá parada. Para isso há dinheiro. Agora,

não há dinheiro para se tratar a saúde, porque a corrupção na saúde é muito grande.

Há uma corrupção terrível na compra de medicamentos. Há problemas dentro dos

próprios hospitais. E, no SUS, o problema é ainda muito maior. Deputado Hely

Tarqüínio, não podemos dizer que não há dinheiro, porque há muito dinheiro. Agora,

infelizmente, a corrupção é muito maior. Na legislatura passada, Deputado, a

Assembleia tentou fazer uma CPI sobre os R$40.000.000,00 em remédios que o atual

Secretário jogou fora porque estavam com o prazo de validade vencido, mas o

governo abafou. Ora, são R$40.000.000,00, e não 40 mil-réis. Não há dinheiro que
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baste, não há saúde que agüente essa corrupção no SUS. Dinheiro para o Secretário

de Saúde fazer convênio para a sua campanha eleitoral, tem e muito. Todos sabem

quanto o Secretário recebeu para ganhar o mandato aqui, na Assembleia Legislativa,

que nem assumiu. Para isso, tem dinheiro. E para os seus apadrinhados, para os

Prefeitos que querem apoiá-lo, também tem dinheiro. Deputado Padre João,

esqueceram-se desse SUS Fácil que inventaram. Hoje, o Judiciário, o Ministério

Público e a Assembleia Legislativa estão debaixo da asa do Governador, porque a

quantidade de gente que está morrendo por causa do SUS Fácil é um absurdo.

Podemos dizer que ocorre genocídio na área da saúde, pois ficam brincando com os

pacientes. Às vezes, um paciente na minha cidade de Pará de Minas precisa vir para

um hospital de referência em Belo Horizonte, mas, aí, surge uma vaga no Sul de

Minas, e lá vai a ambulância gastando um dinheirão. Mas a pessoa acaba morrendo,

porque lá não existe o tratamento necessário. Como disse o Deputado Hely

Tarqüínio, não há reação da classe política, do Judiciário, do Ministério Público, que,

infelizmente, se calou perante as ações do governo que deveria fiscalizar. Em vez de

ficar fiscalizando o uso de bebida alcóolica no Mineirão, deveria fiscalizar quantas

pessoas estão morrendo nas filas dos hospitais, as obras do PSF, etc. Estive numa

cidade do Norte de Minas e vi uma situação de grande pobreza: o hospital está com

apenas 1/3 do seu funcionamento, um posto de saúde nos fundos e, ao lado, um PSF

sem funcionar. Isso é corrupção, é jogar fora aquele dinheiro que falta para fazer o

atendimento, para pagar o médico e o hospital. O SUS tem de ser discutido, porque

essa é a realidade. Muitas vezes, as pessoas não querem levantar essa discussão,

mas apenas florear o Sistema. Não resta dúvida de que ele é bom, mas, infelizmente,

há muita corrupção. Nunca se jogou tanto dinheiro fora na área da saúde, os valores

são astronômicos. Há muita gordura para queimar. Podem tirar a gordura. E é o que

está acontecendo? Preocupam-se mais em levar vantagem que em atender ao nosso

povo, que está sofrendo, principalmente em Minas Gerais, com o tal de SUS Fácil,

que foi inventado pelo atual Secretário de Saúde.

A Deputada Maria Tereza Lara - Sr. Presidente, Deputados e Deputadas, lembro-

me de que, quando era criança, quem não tinha carteira assinada era internado como

indigente. O SUS é, de fato, um avanço no nosso país, é um projeto muito importante
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para o povo brasileiro e já salvou muitas vidas. V. Exa., que é médico, pode confirmar

isso. Não significa que já estejamos atendendo no ponto ideal ou necessário. Temos

de avançar muito mais, ser realistas e colocar o dedo nas feridas. Há necessidade de

mais investimento. É preciso que a Emenda à Constituição nº 29 seja cumprida.

Estão falando do governo federal, mas o governo do Estado não tem investido na

saúde conforme exige a lei. Há muito problema de gestão. Compete aos governos

municipais a gestão do SUS, mas muitas Prefeituras não priorizam a saúde. Como

exemplo, cito Betim, cuja atual estrutura de saúde foi construída há cerca de 12 anos,

quando Maria do Carmo foi Prefeita, de 1993 a 1996. Nessa época, havia em Betim

180 mil habitantes; hoje, são 430 mil, mas a estrutura é a mesma. Trata-se de uma

questão de gestão. Outro sério problema é a corrupção. É preciso haver controle

social. Muitas vezes, os políticos não gostam do controle social. Temos de defendê-lo

e implantá-lo. Havendo controle social, acaba-se com a corrupção. Com o empenho

dos poderes públicos, dos movimentos sociais organizados e das lideranças

populares, devemos fazer o controle social. Não é por haver desvios e por não estar

dando certo que não temos de investir mais. Temos de investir mais e controlar cada

centavo do recurso público. O projeto do nosso companheiro Carlin Moura pretende

que os usuários tenham informações sobre seus direitos. Assim, seus direitos serão

garantidos. A pessoa idosa tem direito a acompanhante, mas nem sempre o pobre

coitado, sem informação, sabe que sua mãe ou avó pode ficar no hospital com

acompanhante. Nem todo hospital tem essa clareza e lhe dá esse direito. Carlin

Moura, quero cumprimentá-lo pelo projeto. Temos de investir mais na saúde, fazer o

controle social e uma gestão mais eficiente. Também temos de acompanhar os

Executivos Municipais e apoiá-los. Muitas Prefeituras pequenas precisam investir na

formação de seus profissionais. Tem de haver unidade entre os três governos para se

investir na formação dos profissionais. Paralelamente, temos de informar os usuários

sobre os seus direitos, para garanti-los. Uma coisa não inviabiliza a outra; ao

contrário, elas se somam para que a saúde seja garantida a todas as cidadãs e a

todos os cidadãos brasileiros. Que haja justiça e igualdade. É preciso haver união de

esforços suprapartidária. Que a saúde não seja motivo de disputa partidária, pois o

partido da saúde do povo brasileiro é muito maior que qualquer partido.
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O Deputado Weliton Prado - Não poderia ficar de fora deste debate, depois de fazer

uma reflexão sobre o nosso papel como Deputados Estaduais, pois temos o papel de

fiscalizar o Poder Executivo, o governo do Estado. Se fizermos um levantamento,

veremos que isso é vergonhoso. O Tribunal de Contas já fez um comunicado ao

Estado, como também o Tribunal de Contas da União e o Conselho Nacional de

Saúde, pois o governo de Minas não investe o que deveria investir em educação. O

déficit, nos primeiros quatro anos do governo atual, chega a mais de

R$4.000.000.000,00. É muito alto o déficit do governo na área da saúde. Ele não

cumpre o que determina o Conselho Nacional de Saúde em relação à Emenda nº 29,

que é a aplicação de 12%. Vamos ver qual vai ser a justificação dele em relação aos

servidores públicos, em cujos contracheques é descontado percentual que vai para o

Ipsemg. Os servidores não têm direito ao atendimento de saúde. A situação, no

interior do Estado, é lastimável. Fecharam, no Norte de Minas, postos do Ipsemg.

Parece-me, salvo melhor juízo, que fecharam vários postos de atendimento, em

Janaúba inclusive. A situação é muito difícil para os servidores públicos. O Deputado

Antônio Júlio colocou muito bem que já foram perdidos mais de R$40.000.000,00 em

remédios. Deve haver mais investimento na saúde. A questão de esgotos é também

muito séria. Mais uma vez, a população paga e não tem tratamento de esgoto. Mais

de 50% da área atendida pela Copasa não tem tratamento de esgoto, mas a

população paga muito caro por esse serviço. Uma das tarifas mais caras do Brasil é a

tarifa de água da Copasa, e esse é um serviço essencial. Gostaria de fazer uma

ressalva, se o Deputado Antônio Júlio concordar, dizendo que, no Ministério Público e

no Judiciário, há muita gente séria e competente. Quero parabenizar, mais uma vez,

o Promotor Antônio Baeta. Já entramos com uma representação sobre o assunto, e o

Ministério Público a encaminhou. Conseguimos uma liminar para suspender o

aumento da água da Copasa, que seria cobrado a partir de março. Seriam 8,65%. A

água já estaria mais cara a partir de agora, mas, graças às ações, conseguimos

reverter o processo. Entramos com três representações junto ao Ministério Público, e

todas foram acatadas pelo Promotor. Isso deu resultado. Caso contrário, o valor da

água hoje seria mais caro em mais de 500 Municípios do Estado. Em todos os

Municípios atendidos pela Copasa, o valor da água seria mais caro. Graças a essa
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representação, conseguimos impedir o aumento da água, que é totalmente ilegal,

porque não há uma agência para regular o setor. Hoje quem determina o valor é

praticamente a própria Copasa, é a raposa tomando conta do galinheiro. Por falar no

Judiciário, queria parabenizar o Juiz João Erci, de Uberlândia, que teve a coragem de

cumprir a legislação e determinou a redução do valor da passagem daquela cidade,

que já aumentou duas vezes e sem licitação. Por medida liminar, ordenou que o valor

retornasse para R$1,90, mas, infelizmente, ontem tal liminar foi suspensa pelo

Desembargador. Discordamos da maneira como isso foi feito. Recebemos até

informações de que o Prefeito se reuniu ontem com alguns Desembargadores em

Belo Horizonte, o que motivou uma decisão política em relação a essa situação. Isso

nos preocupa muito. Vamos ficar atentos e acompanhar essa questão. Mas deve-se

fazer justiça ao Juiz de Uberlândia, que teve de coragem de fazer valer a legislação e

determinar a redução do preço da passagem ao valor anterior, de R$1,90, porque já

houve dois aumentos sem licitação. Parabéns, então, ao Juiz João Erci. Vamos

acompanhar o processo em Belo Horizonte. Procuraremos todas as informações em

relação ao que realmente aconteceu, para ver se houve, de certa forma, uso da força

política para motivar uma decisão judicial, o que não podemos aceitar. Quero

agradecer e, mais uma vez, comemorar o fato de conseguir impedir o aumento nas

contas da Copasa. Vamos continuar lutando, esperando que a medida não caia e que

a tarifa de água não aumente em Minas Gerais.

O Deputado Doutor Rinaldo - Sr. Presidente, quando se fala em saúde, não

podemos deixar de nos pronunciar. As pessoas conhecem o meu trabalho, as minhas

bases sabem que estamos sempre lutando por uma saúde melhor. Quando um

colega aborda a questão de verbas para a saúde, temos de complementar a sua fala,

porque está nas mãos do nosso Presidente regulamentar a Emenda nº 29. É claro

que é necessária a participação do Congresso, mas com uma palavra do Presidente

Lula será resolvido todo esse problema das verbas para a saúde. A sociedade

brasileira clama pela regulamentação da Emenda nº 29, que vai determinar, para

Governadores e Prefeitos, o valor mínimo a ser aplicado em saúde. A matéria está no

Congresso há muito tempo. Sabemos que ainda falta vontade política do nosso

Presidente, que, aliás, ajudei a eleger. Subi no palanque, fui um de seus cabos
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eleitorais na região Centro-Oeste de Minas Gerais por confiar nele. Confio nele como

a grande maioria do povo brasileiro. É um grande Presidente. O nosso país está

melhorando, está conseguindo passar muito bem por uma crise internacional. Se

Deus quiser, não será tão afetado. Porém, deixa a desejar na questão da saúde.

Precisamos regulamentar a Emenda nº 29. Depende só do nosso Presidente. Basta

ele dizer “Gente, quero que o Congresso faça isso”, e imediatamente estará

regulamentada a Emenda nº 29 e solucionado esse grande problema da falta de

verbas.

Quando o nosso colega Mosconi, à época Deputado Federal, foi Presidente do

Inamps, os recursos para tratar apenas de trabalhadores com carteira assinada e sua

família eram mais que o dobro dos recursos federais para tratar a saúde hoje. Temos

de fazer um grande movimento, então. Esta Casa agiu; já solicitamos ao Congresso e

ao Presidente que regulamente a Emenda nº 29, que resolverá as questões da

saúde. Fica aqui mais esta fala para complementar o pronunciamento do colega do

PT, que disse, e bem, que precisamos reivindicar melhorias para a saúde. Mas ele se

esqueceu da Emenda nº 29, para regulamentação da qual basta vontade política do

nosso Presidente. Muito obrigado pela cessão da palavra.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Inicialmente, Doutor Viana, quero agradecer a

oportunidade de também fazer uma reflexão sobre a saúde no Brasil, como direito de

cidadania e dever do Estado em todos os níveis. Não tenho dúvida de que a vontade

do Presidente é muito expressiva. Como disse o Doutor Rinaldo, o Presidente

manifestar-se é um fator muito positivo, porém não é determinante, Deputado. Se

fosse assim, a Emenda nº 29 já teria sido regulamentada, porque o Presidente da

República, Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, já demonstrou publicamente, em várias

reuniões - e podemos fazer o levantamento dessa história -, sua disposição e seu

desejo de que isso aconteça. Se analisarmos os dados, pareceres e reflexões dos

órgãos mais importantes do Brasil que tratam da saúde, os conselhos municipais e

estaduais e o Conselho Nacional de Saúde, também verificaremos que as ações

governamentais são diferenciadas, do ponto de vista da aplicação dos recursos no

setor de saúde.

Eu também gostaria que a Emenda nº 29 já tivesse sido regulamentada. Não
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sendo, quem deveria manifestar seu cumprimento ou não? A quem deveríamos

procurar para saber do seu cumprimento ou não? No meu entendimento, deveria ser

o órgão de maior expressão no setor de saúde. Mais que a Presidência da República

ou o Congresso Nacional neste momento, seria o Conselho Nacional de Saúde, que

tem uma avaliação e uma visão de toda a aplicação dos recursos no País.

Tem sido demonstrado que os Municípios, na sua grande maioria, aplicam o

mínimo constitucional. Muitos deles, aliás, ultrapassam o limite desse mínimo, não

aplicando na saúde somente 15% dos recursos, mas 18% ou 20%. Alguns Municípios

extrapolam o limite de 30% de toda a sua arrecadação, aplicando seus recursos na

saúde, mas eles sozinhos não dão conta. A União, segundo o Conselho Nacional de

Saúde, Doutor Rinaldo, está adimplente, cumpre com o mínimo constitucional de

acordo com a determinação da Emenda nº 29. Quem não cumpre? A maioria dos

Estados brasileiros. Quem não deseja a regulamentação da Emenda nº 29? Uma

conclusão óbvia: aqueles que não cumprem e não querem cumprir a ordem

constitucional vigente com a Emenda nº 29 - e incluímos majestosamente aqui o

Estado de Minas Gerais. Este Estado, que tem demonstrado com tanta jactância os

benefícios conquistados, deixa de aplicar no setor de saúde milhões de reais. Às

vezes, gasta um pouco dos seus recursos, personalizando algumas ações positivas e

dizendo que a D. Maria ou seu filho, em Patrocínio ou Patos de Minas, onde há um

hospital com um sistema de UTI, recebeu muito bom atendimento, que tal sistema

atende muito bem fulano ou sicrano. Entretanto, não mostram a quantidade de

pessoas que estão na fila, que dependem, que necessitam da assistência à saúde e

querem ser assistidas. Essas pessoas não recebem assistência, devido à não-

aplicação dos recursos mínimos. O Estado de Minas Gerais não cumpre a ordem

constitucional. A regulamentação da Emenda nº 29 imporia a mais de uma dezena de

Estados brasileiros e ao Estado de Minas Gerais a aplicação de recursos no sistema

de saúde, mais do que hoje é destinado à área de saúde. Portanto, quem não deseja

a regulamentação da Emenda nº 29 não é o Presidente Lula, mas principalmente

quem hoje não cumpre a ordem constitucional vigente. Assim, a pressão no

Congresso Nacional, por meio de seus parlamentares, torna-se enorme e, como o

Estado manda nos seus parlamentares, verificamos o retardo, o atraso na
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regulamentação de uma emenda fundamental para garantir mais recursos no setor de

saúde, principalmente nos Estados da União brasileira.

Encerramento

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

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

hoje, às 20 horas, e convocando as Deputadas e os Deputados para a ordinária de

logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/2/2009

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara e

os Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Chico Uejo, Ronaldo Magalhães, Sebastião Costa

e Ademir Lucas, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o

Presidente “ad hoc”, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do Deputado Chico Uejo, dispensa a leitura da

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a eleger o

Presidente e o Vice-Presidente da Comissão e fixar dia e horário de suas reuniões

ordinárias, determina a distribuição das cédulas de votação, devidamente rubricadas,

e convida o Deputado Ronaldo Magalhães para atuar como escrutinador. Feita a

apuração dos votos, verifica-se a eleição, para Presidente, do Deputado Dalmo

Ribeiro Silva e, para Vice-Presidente, do Deputado Chico Uejo, ambos por

unanimidade. O Presidente “ad hoc” proclama o resultado da eleição e passa a

Presidência ao Vice-Presidente eleito, Deputado Chico Uejo, que o declara

empossado como Presidente. O Deputado Dalmo Ribeiro Silva assume a direção dos

trabalhos, agradece a confiança nele depositada e declara empossado como Vice-

Presidente o Deputado Chico Uejo. A Presidência comunica que a Comissão se

reunirá ordinariamente às terças-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.
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Sala das Comissões, 3 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João - Delvito Alves - Chico Uejo - Ronaldo

Magalhães.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA

E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 17/2/2009

Às 14h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Jayro

Lessa, Inácio Franco, Juarez Távora e Lafayette de Andrada, membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Jayro

Lessa, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,

considera-a aprovada e solicita aos membros da Comissão presentes que a

subscrevam. A Presidência informa que a reunião se destina a eleger o Presidente e

o Vice-Presidente da Comissão; a seguir, determina a distribuição das cédulas de

votação devidamente rubricadas, e convida o Deputado Lafayette de Andrada para

atuar como escrutinador. Feita a votação e a contagem dos votos, o escrutinador

anuncia que foram registradas cinco cédulas de votação, e que os Deputados Zé

Maia e Jayro Lessa obtiveram cinco votos cada um, para os cargos de Presidente e

Vice-Presidente, respectivamente. Ato contínuo, o Presidente “ad hoc” faz a

proclamação dos eleitos, declara empossado como Presidente o Deputado Zé Maia,

e passa-lhe a Presidência dos trabalhos. Registra-se a presença do Deputado

Adelmo Carneiro Leão. O Deputado Zé Maia agradece a escolha de seu nome e em

seguida dá posse ao Vice-Presidente, Deputado Jayro Lessa. O Presidente comunica

que, em comum acordo com os Deputados membros da Comissão, as reuniões

ordinárias serão realizadas às quartas-feiras, às 14h30min. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de março de 2009.

Zé Maia, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Antônio Júlio - Juarez Távora.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE CULTURA 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 Gláucia Brandão e

os Deputados Juninho Araújo, Getúlio Neiva, Carlin Moura e Vanderlei Jangrossi,

membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente “ad

hoc”, Deputado Getúlio Neiva, 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, determina a distribuição das cédulas de votação, devidamente

rubricadas e convida o Deputado Carlin Moura para atuar como escrutinador. Feita a

contagem dos votos, verifica-se que foram eleitos, respectivamente, para Presidente

e Vice-Presidente a Deputada Gláucia Brandão e o Deputado Juninho Araújo, ambos

com cinco votos. O Presidente “ad hoc” declara empossada a Presidente eleita, a

quem passa a direção dos trabalhos. A Deputada Gláucia Brandão dá posse ao Vice-

Presidente e comunica que as reuniões ordinárias se realizarão 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, 4 de março de 2009.

Gláucia Brandão, Presidente - Carlin Moura - Getúlio Neiva.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/2/2009

Às 9h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,

Vanderlei Miranda e Jayro Lessa (substituindo este ao Deputado Ruy Muniz, por

indicação da Liderança do DEM), membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Jayro Lessa, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

discutir e votar proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte

correspondência: ofícios das Sras. Edinamar Aparecida da Silva Costa, Juíza de

Direito em substituição legal da Comarca de Araguari, encaminhando para tomada de
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providências cópia de documentos referentes ao Processo Criminal nº 035 08

133316-9, e ao processo do Sr. Clodoaldo Vieira Gil, vítima de agressões por parte

de policiais militares; Maria Rosa Ferreira Gonçalves, do Conselho Municipal dos

Direitos da Mulher e da Comissão Municipal dos Usuários de Transportes Públicos de

Santa Luzia, solicitando tomada de providências com relação ao mau atendimento no

que se refere ao pedido de realização de audiência pública com o objetivo de

solucionar os problemas do sistema de transporte naquele Município; Sandra Maria

da Silva, Presidente da Federação das Comunidades Quilombolas do Estado de

Minas Gerais, solicitando empenho da Comissão na apreciação do Projeto de Lei nº

1.839/2007, que regulamenta o art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias - ADCT - e dá outras providências; Margarida Martins Salomão,

encaminhando à Comissão a revista “Onda Jovem”, edição nº 13; da Casa de

Pastoral Comunitária, Cáritas Arquidiocesana, Cebs, CPT de Montes Claros,

desejando aos membros da Comissão feliz Natal; e dos Srs. Paulo Freitas de

Oliveira, Gerente de Licenciamento Ambiental de Empreendimentos de Impacto da

Secretaria Municipal Adjunta de Meio Ambiente, encaminhando à Comissão material

informativo sobre as instalações denominadas Estações de Rádio Base das antenas

de telefonia celular; Paulo Wander de Alvarenga, de Campo Belo, vítima de

perseguição política, solicitando sua participação em reunião da Comissão para

relatar os fatos; Emerson da Silva de Oliveira e outros presos do Presídio de Piumhi,

pedindo tomada de providências com relação a situação precária desse

estabelecimento prisional; Paulo Emílio Gonçalves, Gerente Regional de Assistência

Social Centro-Sul da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, convidando a Comissão

para participar da assembleia regional das Comissões Locais de Assistência Social

Centro-Sul; Ronaldo Souza Borges, Juiz de Direito da Comarca de Minas Novas,

solicitando tomada de providências para obter vaga para cumprimento de Medida de

Segurança imposta ao sentenciado João Martins Ferreira, recolhido na cadeia pública

desse Município; Serlon Silva Santos, Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de

Patrocínio, encaminhando cópia de documentos para tomada de providências para a

transferência de presos recolhidos na cadeia pública local, tendo em vista a péssima

situação em que se encontra esse estabelecimento prisional; do Deputado Sebastião



____________________________________________________________________________
309

Helvécio, acusando o recebimento das notas taquigráficas da 27ª Reunião

Extraordinária desta Comissão; Helder Santos Amorim, Procurador do Trabalho,

informando que os autos do Procedimento Preparatório nº 524/2008, tendo como

investigada a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, poderão ser consultados

na Secretaria da Codin, nessa Procuradoria; Danilo Moreira, Presidente do Conselho

Nacional de Juventude da Secretaria-Geral da Presidência da República,

encaminhando material de apoio e resoluções da 1ª Conferência Nacional de

Juventude; Marco Aurélio Santos Soares, preso na Penitenciária Dr. Pio Canedo

Soares de Pará de Minas, pedindo ajuda à Comissão para o seu processo criminal; e

de correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, na data mencionada entre

parênteses: ofícios das Sras. Luciana Nobre de Moura, Corregedora da Secretaria de

Defesa Social (13/12/2008); Elayne Lúcia Nogueira Cruz Oliveira, Superintendente de

Polícia Técnico-Científica (5/2/2009); e dos Srs. José Bonifácio Borges de Andrada,

Advogado-Geral do Estado; Paulo Roberto Takahashi, Superintendente da Sudecap;

Alvaro Ciarlini, Secretário-Geral do Conselho Nacional de Justiça (13/12/2008);

Osmar Machado Fernandes, Corregedor Nacional do Ministério Público (19/12/2008);

Jurandyr José Teixeira das Neves, Presidente da Câmara Municipal de Bertioga (SP);

Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil de Minas Gerais; Jairo Cruz

Moreira, Promotor de Justiça (17/1/2009); Álvaro Ciarlini, Secretário-Geral do

Conselho Nacional de Justiça; Dilzon Melo, Secretário de Desenvolvimento Regional

e Política Urbana (24/1/2009); Sebastião de Abreu Ferreira, Superintendente

Regional Substituto do DNIT no Estado de Minas Gerais (5/2/2009). 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 (12) em que solicita seja

encaminhado ao Coordenador do CAO-DH, à Corregedoria da Polícia Militar e à

Chefia da Polícia Civil pedido de providências para apuração de possível perseguição

policial ao jovem Peter Thomas Martins Rocha; seja encaminhado ao Sr. Edson

Feital, Juiz da 2ª Vara de Tóxicos, pedido de providências para a agilização da

tramitação do processo em que figura como réu Peter Thomas Martins Rocha; seja

encaminhado à Sra. Advane de Souza Moreira, Promotora do Trabalho, pedido de
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providências para apuração de possíveis perseguições aos trabalhadores da

Prossegur; sejam realizadas reuniões, com convidados que menciona, para, em

audiência pública, obter esclarecimentos sobre abuso e arbitrariedade que policiais

militares teriam praticado contra professores de artes marciais em janeiro deste ano;

debater a situação da perícia técnica científica e os direitos humanos; debater a

situação da mulher na sociedade em comemoração ao Dia Internacional da Mulher;

debater a situação das favelas localizadas nesta Capital; seja realizado ciclo de

debates em agosto, para debater os 30 anos da publicação da Lei da Anistia; seja

realizada Conferência Estadual da Igualdade Racial em maio, com a participação da

Comissão, organizada pela Gerência de Projetos Institucionais desta Casa; seja

realizada visita da Comissão à Delegacia do Bairro PTB de Betim, tendo em vista a

reclamação recebida de que 13 menores se encontrariam presos na unidade em

situação de afronta aos ditames do Estatuto da Criança e do Adolescente; e Vanderlei

Miranda em que solicita seja encaminhado ao Ouvidor-Geral do Estado pedido de

providências para apurar o vazamento de informações de denúncia feita sob sigilo e

para serem adotadas medidas para que tais fatos não ocorram. Cumprida a finalidade

da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os

membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de março de 2009.

Durval Ângelo, Presidente - Vanderlei Miranda - Antônio Genaro - Ruy Muniz.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/2/2009

Às 10h1min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sávio Souza Cruz,

Gustavo Valadares, Tiago Ulisses e Ronaldo Magalhães, membros da supracitada

Comissão. Está presente, também, o Deputado Weliton Prado. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Sávio Souza Cruz, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do Deputado Tiago Ulisses, dispensa a leitura

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

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

votar proposições da Comissão. Passa-se à 3ª Fase da Ordem do Dia,
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compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão. A Presidência

recebe os seguintes requerimentos, que serão apreciados oportunamente: do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva em que solicita: a realização de audiência pública para

debater as ações do Departamento Nacional de Produção Mineral no Estado; a

realização de audiência pública no Município de São Thomé das Letras para debater

a real situação da atividade de quartzito naquele Município; a realização de uma visita

ao Município de Jacutinga para conhecer as obras de implantação do Gasoduto

Paulínia a Jacutinga; do Deputado Gustavo Valadares em que solicita a realização de

audiência pública com a finalidade de obter informações sobre o alto potencial de

exploração de gás no Médio São Francisco e sobre os Municípios a serem

beneficiados e de fazer levantamento das infra-estruturas aeroviária, ferroviária e

hidroviária; do Deputado Weliton Prado em que solicita a realização de audiência

pública para debater a exploração de gás natural na bacia sedimentar do São

Francisco, em Minas Gerais e para discutir o Projeto de Lei nº 631/2007 e a

exploração de recursos hídricos próxima às estâncias hidrominerais do Estado; do

Deputado Carlos Pimenta em que solicita a realização de audiência pública no

Município de Montes Claros, para discutir e acompanhar as atividades da usina de

biodiesel daquele Município; no Município de Riacho dos Machados, para discutir a

reabertura da Mina de Ouro desativada há 10 anos. Cumprida a finalidade da reunião,

a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de março de 2009.

Sávio Souza Cruz, Presidente - Rêmolo Aloise - Wander Borges.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE OS VETOS TOTAIS ÀS PROPOSIÇÕES DE LEI NºS 18.939,

18.941 E 18.953, EM 18/2/2009

Às 15h5min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas Maria Lúcia

Mendonça e Gláucia Brandão e os Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Durval Ângelo e

Ivair Nogueira, membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o

Deputado Fábio Avelar. Havendo número regimental, a Presidente “ad hoc”,
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Deputada Maria Lúcia Mendonça, declara aberta a reunião e, informa que não há ata

a ser lida, por se tratar da primeira reunião da Comissão. A Presidência informa que a

reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e designar os relatores.

A seguir, determina a distribuição das cédulas de votação devidamente rubricadas.

Feita a apuração dos votos, são eleitas, por unanimidade, as Deputadas Maria Lúcia

Mendonça e Gláucia Brandão para os cargos de Presidente e Vice-Presidente,

respectivamente. Ato contínuo, a Presidente “ad hoc” declara empossada como Vice-

Presidente a Deputada Gláucia Brandão. A Vice-Presidente, Deputada Gláucia

Brandão declara empossada como Presidente a Deputada Maria Lúcia Mendonça,

que designa os Deputados indicados entre parênteses como relatores dos Vetos

Totais às Proposições de Lei nºs 18.939 (Deputado Ivair Nogueira); 18.941 (Deputado

Durval Ângelo) e 18.953 (Deputado Dalmo Ribeiro Silva), em turno único. Cumprida a

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

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, em

4/3/2009, às 15h30min, para apreciar os Pareceres para Turno Único dos Vetos

Totais às Proposições de Lei nºs 18.939, 18.941 e 18.953, determina a lavratura da

ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de março de 2009.

Maria Lúcia Mendonça, Presidente - Gláucia Brandão - Ivair Nogueira - Dalmo

Ribeiro Silva.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE OS VETOS PARCIAIS ÀS PROPOSIÇÕES DE LEI NºS 18.876,

18.877 E 18.947, EM 18/2/2009

Às 15h34min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sebastião

Helvécio, Lafayette de Andrada e Wander Borges, membros da supracitada

Comissão. Está presente, também, o Deputado Weliton Prado. Havendo número

regimental, o Presidente “ad hoc”, Deputado Sebastião Helvécio, declara aberta a

reunião e informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião da

Comisão. A Presidência informa que a reunião se destina a eleger o Presidente e o

Vice-Presidente da Comissão; a seguir, determina a distribuição das cédulas de

votação devidamente rubricadas e convida o Deputado Lafayette de Andrada para
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atuar como escrutinador. Feita a votação e a contagem dos votos, o escrutinador

anuncia que foram registradas três cédulas de votação e que os Deputados

Sebastião Helvécio e Wander Borges obtiveram três votos cada um, para os cargos

de Presidente e Vice-Presidente, respectivamente. Ato contínuo, o Presidente “ad

hoc” faz a proclamação dos eleitos, declara empossado como Vice-Presidente o

Deputado Wander Borges, e passa-lhe a Presidência. O Deputado Wander Borges

declara empossado como Presidente o Deputado Sebastião Helvécio e retorna-lhe a

direção dos trabalhos. O Deputado Sebastião Helvécio agradece a escolha de seu

nome e em seguida designa os Deputados Lafayette de Andrada, Wander Borges e

Domingos Sávio como relatores dos Vetos Parciais às Proposições de Lei nº 18.876,

18.877 e 18.947, respectivamente. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

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

reunião extraordinária, de 4/3/2009, às 16 horas, para apreciação dos pareceres

sobre os vetos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de março de 2009.

Sebastião Helvécio, Presidente - Domingos Sávio - Fábio Avelar.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/2/2009

Às 17h1min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Ivair Nogueira, Elmiro Nascimento, Domingos Sávio, Neider Moreira e Padre João,

membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente “ad

hoc”, Deputado Elmiro Nascimento, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Ivair Nogueira, dispensa a leitura da ata da

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a eleger o

Presidente e o Vice-Presidente e a estabelecer dia e horário das reuniões ordinárias

da Comissão. Em seguida, determina a distribuição das cédulas de votação,

devidamente rubricadas, e convida o Deputado Neider Moreira para atuar como

escrutinador. Apurados os votos, são eleitos para Presidente o Deputado Délio

Malheiros e para Vice-Presidente o Deputado Ivair Nogueira, ambos com cinco votos.

Registra-se, neste momento, a presença do Deputado Lafayette de Andrada. O
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Presidente “ad hoc” dá posse ao Presidente eleito, que, após assumir a direção dos

trabalhos, empossa o Vice-Presidente, Deputado Ivair Nogueira. Por consenso dos

membros, fica decidido que a Comissão se reunirá ordinariamente todas as 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, 4 de março de 2009.

Délio Malheiros, Presidente - Neider Moreira - Ivair Nogueira - Ademir Lucas.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA,

TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 19/2/2009

Às 9h11min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas Maria Lúcia

Mendonça e Gláucia Brandão e o Deputado Dalmo Ribeiro Silva, membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente “ad hoc”, Deputada

Maria Lúcia Mendonça, 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 eleger o Presidente e o

Vice-Presidente e determina a distribuição das cédulas de votação, convidando o

Deputado Dalmo Ribeiro Silva para atuar como escrutinador. Registra-se a presença

do Deputado Deiró Marra. Efetuada a apuração dos votos, são eleitos, por

unanimidade, a Deputada Maria Lúcia Mendonça para Presidente e o Deputado Deiró

Marra para Vice-Presidente, sendo ambos empossados nos seus respectivos cargos.

O dia e o horário de funcionamento das reuniões ordinárias da Comissão são fixados

para as quartas-feiras, às 10 horas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

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

reunião extraordinária a ser realizada em 19 de fevereiro do corrente ano, às 15

horas.

Sala das Comissões, 4 de março de 2009.

Deiró Marra, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Rosângela Reis.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA
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PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 19/2/2009

Às 10h5min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas Cecília

Ferramenta e Rosângela Reis e os Deputados Elmiro Nascimento e Walter Tosta,

membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente “ad

hoc”, Deputado Elmiro Nascimento, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Walter Tosta , dispensa a leitura da ata da

reunião 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 estabelecer dia e horário das reuniões ordinárias

da Comissão. Prosseguindo, determina a distribuição das cédulas de votação,

devidamente rubricadas, e convida o Deputado Walter Tosta a atuar como

escrutinador. Procedida a apuração dos votos, são eleitos como Presidente a

Deputada Rosângela Reis e como Vice-Presidente o Deputado Walter Tosta, ambos

com quatro votos. O Presidente “ad hoc” dá posse à Presidente eleita, que,

assumindo a direção dos trabalhos, empossa o Vice-Presidente, Deputado Walter

Tosta. Por consenso dos membros, fica decidido que a Comissão se reunirá

ordinariamente todas as quartas-feiras, às 14h30min. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de março de 2009.

Rosângela Reis, Presidente - Walter Tosta - Ruy Muniz - Cecília Ferramenta.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 26/2/2009

Às 14h43min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,

Eros Biondini e João Leite, membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado André Quintão, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do Deputado Eros Biondini, dispensa a leitura

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

da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir e
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votar proposições da Comissão. 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 em que se solicitam

reuniões de audiência pública: do Deputado André Quintão, para apresentação do

balanço das emendas populares ao PPAG voltadas para as políticas de atenção aos

direitos das criança e do adolescente e para definir com os movimentos sociais as

prioridades de atuação da Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos da Criança e do

Adolescente para 2009; do Deputado João Leite, com objetivo de apresentar o

balanço das emendas populares direcionadas às políticas de esporte com a

participação dos movimentos sociais que participaram da revisão do PPAG 2008-

2011; e requerimento do Deputado Eros Biondini em que solicita reunião conjunta da

Comissão com as Comissões de Saúde e a de Trabalho, Previdência e Ação Social,

para ouvir o Subsecretário de Política Antidrogas a respeito do Centro de Referência

do Estado em Álcool e Drogas - Cread. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de março de 2009.

André Quintão, Presidente - Eros Biondini - Carlin Moura.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 18.869, EM

3/3/2009

Às 15h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Delvito Alves,

Chico Uejo e Vanderlei Jangrossi, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente “ad hoc”, Deputado Delvito Alves, declara aberta a

reunião e informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião da

Comissão. A Presidência informa que a reunião se destina a eleger o Presidente e o

Vice-Presidente e designar o relator da matéria. O Presidente determina a distribuição

das cédulas de votação, devidamente rubricadas, e convida o Deputado Vanderlei

Jangrossi para escrutinador. Feita a apuração dos votos, são eleitos para Presidente

o Deputado Delvito Alves e para Vice-Presidente o Deputado Chico Uejo, ambos com
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três votos. A seguir, a Presidência designa relator da matéria o Deputado Vanderlei

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

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

publicada, por meio de edital de convocação, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de março de 2009.

Delvito Alves, Presidente - Chico Uejo - Tenente Lúcio.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 11 DE MARÇO DE 2009

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.931/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Zé Maia, o projeto de lei em tela visa declarar de utilidade

pública o Grupo Alegria de Viver, com sede no Município de Nova Resende.

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 2.931/2008 pretende declarar de utilidade pública o Grupo

Alegria de Viver, com sede no Município de Nova Resende, que tem como finalidade

precípua amparar as pessoas da terceira idade, contribuindo para que se sintam úteis

dentro da comunidade, sejam consideradas e respeitadas por sua experiência e

mantenham a alegria de viver.

Com esse propósito, promove a melhoria de qualidade de vida das pessoas da

terceira idade por meio do aprimoramento físico, mental e sociocultural, bem como o

congraçamento dessas pessoas, incentivando sua participação em atividades

ocupacionais e de lazer.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.931/2008,

em turno único.

Sala das Comissões, 10 de março de 2009.

Walter Tosta, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.858/2008

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria do Governador do Estado, e encaminhado por meio da Mensagem nº

296/2008, o projeto de lei em epígrafe autoriza a desafetação de parte da área da

Reserva Biológica Serra Azul, criada pelo Decreto nº 39.950, de 10/10/98.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 11/11/2008, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável, para receber parecer.

Em resposta à diligência aprovada por esta Comissão, o Instituto Estadual de

Florestas - IEF - encaminhou o Ofício nº 302/DG/SISEMA.

Cumpre-nos, nos termos do art. 103, III, “a”, do Regimento Interno, examinar o

projeto nos aspectos de sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.858/2008 pretende alterar o Decreto nº 39.950, de 1998, com

a finalidade de desafetar pouco mais de 3.000ha da área da Reserva Biológica Serra

Azul, cuja dimensão é aproximadamente de 7.000ha.

Em resposta à diligência aprovada por esta Comissão, o IEF, para justificar

tecnicamente a desafetação pretendida, encaminhou três documentos, segundo os

quais a mencionada Reserva “foi equivocamente delimitada através de seu decreto

de criação com a afetação de áreas produtivas e sem relevância ambiental”. Tal

entendimento é esposado pela Codevasf, pelo IEF e pela Universidade Federal de

Lavras.

Anteriormente, esta Comissão, ao examinar o Projeto de Lei nº 2.880/2008, que

trata da desafetação de parte da área da Estação Ecológica do Cercadinho, observou

que, constitucionalmente, incumbe às três esferas de poder, do ponto de vista

ambiental, definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente

protegidos. Lembre-se que a iniciativa para a constituição desses espaços é

compartilhada pelo Executivo e pelas Casas Legislativas: aquele utiliza o expediente

do decreto; estas, o do projeto de lei.

Ponderou-se que, na hipótese de alteração ou supressão de área de unidade de

conservação já criada, é necessária a edição de lei, ainda que tal espaço tenha sido

constituído mediante decreto. Isso porque há expressa determinação da Lei Maior

nesse sentido:
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“Art. 225 - (...)

§ 1º - (...)

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus

componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão

permitidas somente através de lei”.

No referido parecer, salientou-se, ainda, a obrigação de se realizarem estudos

técnicos para identificar a localização, a dimensão e os limites mais adequados para

a constituição de unidade de conservação. Esse requisito impõe-se também quando

se pretende, como no caso em tela, a redução de uma área de unidade de

conservação já criada. Foi por essa razão que a Comissão solicitou ao Executivo, por

meio de diligência, o encaminhamento de estudos técnicos que justificassem, técnica

e juridicamente, a pretensão do projeto, no que foi atendida.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 2.858/2008.

Sala das Comissões, 10 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Padre João - Ronaldo Magalhães -

Gilberto Abramo - Delvito Alves.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 749/2007

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o Projeto de Lei nº 749/2007,

resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.042/2003, dispõe sobre a

cremação de cadáver.

Aprovado no 1º turno com as Subemendas nº 1 às Emendas nºs 1 e 2 e com a

Emenda nº 3, retorna agora o projeto a esta Comissão para receber parecer para o 2º

turno, nos termos do art. 189, combinado com o art. 102, XV, do Regimento Interno.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

O projeto de lei em análise estabelece regras para a cremação de cadáver no

Estado, que poderá ocorrer em duas situações: quando, em vida, a pessoa tiver
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demonstrado esse desejo, mediante documento público ou particular, ou se a família

do “de cujus” assim o desejar, contanto que, em vida, ele não se tenha manifestado

em sentido contrário.

Com o objetivo de normatizar as questões relacionadas com o assunto em tela, foi

editada a Lei Federal nº 6.015, de 1973, que, em seu art. 77, § 2º, estabelece que a

cremação de cadáver somente será feita naquele que houver manifestado a vontade

de ser incinerado ou no interesse da saúde pública, e se o atestado de óbito houver

sido firmado por dois médicos ou por um médico-legista e, no caso de morte violenta,

depois de autorizada pela autoridade judiciária.

Ao emitir parecer no 1º turno, esta Comissão julgou oportuno propor alterações à

proposição em análise, o que fez por meio da apresentação da Emenda nº 3 e de

subemendas às Emendas nºs 1 e 2, apresentadas pela Comissão de Direitos

Humanos. A Emenda nº 3, em consonância com o previsto na Lei Federal nº 6.015,

estabelece que a cremação também poderá ocorrer no interesse da saúde pública. A

Subemenda nº 1 à Emenda nº 1, além de incluir a possibilidade de assinatura do

atestado de óbito por dois médicos - e não somente pelo médico-legista -, substitui a

expressão “ação criminosa ou suicídio” pela expressão “morte violenta”, que abarca

essas hipóteses de morte, além de outras. A Subemenda nº 1 à Emenda nº 2 altera a

redação do § 1º do art. 1º, também adotando a expressão “morte violenta”, e

determina a necessidade de autorização judicial para a cremação nesses casos. A

autorização judicial nesses casos é de fundamental importância, tendo em vista o

aumento da proporção de óbitos violentos no País. Essas alterações tiveram por

objetivo dar mais efetividade à proposição em análise.

Convém ressaltar que o projeto de lei ora analisado tem o mérito de adequar as

situações cotidianas à vida moderna, ao determinar o recolhimento de amostra de

material do cadáver a ser cremado, a qual permita a posterior realização de exame de

DNA e seu armazenamento pelo Instituto Médico Legal, por um período de 10 anos.

Além disso, para evitar possíveis lesões a direitos de terceiros em casos de

investigação de paternidade ou até mesmo em matéria penal, o projeto de lei sob

análise se utiliza dos avanços científicos atualmente disponíveis. Portanto, ratificamos

o parecer exarado no 1º turno, favoravelmente à proposição.
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Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº

749/2007 na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 10 de março de 2009.

João Leite, Presidente - Tenente Lúcio, relator - Rômulo Veneroso.

PROJETO DE LEI Nº 749/2007

(Redação do Vencido)

Dispõe sobre a cremação de cadáver.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Será cremado o cadáver:

I - daquele que, em vida, houver demonstrado esse desejo, por documento público

ou particular;

II - se a família da pessoa falecida assim o desejar, desde que, em vida, o “de

cujus” não se tenha manifestado em contrário, na forma do inciso I;

III - mediante apresentação de atestado de óbito, firmado por dois médicos ou por

um médico-legista, determinando a causa da morte e atestando a inexistência de

indícios de morte violenta;

IV - no interesse da saúde pública.

§ 1º - Constatada a existência de indícios de morte violenta, o médico-legista fará

referência expressa ao fato no laudo pericial e o encaminhará à autoridade policial, e

a cremação somente ocorrerá mediante autorização judicial.

§ 2º - Para efeito do disposto no inciso II, a família limita-se ao cônjuge, aos

descendentes, aos ascendentes e aos irmãos, se maiores ou capazes, atuando

nessa ordem, um na falta do outro.

Art. 2º - O médico-legista recolherá do cadáver a ser cremado amostra de material

que permita a posterior realização de exame de DNA.

Parágrafo único - A amostra de que trata o “caput” deste artigo será armazenada e

catalogada pelo Instituto Médico Legal e preservada pelo prazo de dez anos.

Art. 3º - As cinzas resultantes da cremação do cadáver serão recolhidas em urna, e

esta, guardada em nicho.

§ 1º - Constarão na urna os dados identificadores da pessoa falecida, a data do
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óbito e da cremação.

§ 2º - A urna poderá ser entregue a quem o “de cujus” houver indicado, em vida, ou

retirada pela família, observado o disposto no § 1º do art. 1º.

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias

contados de sua publicação.

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.643/2007

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Gilberto Abramo, “proíbe as empresas que

exploram locação imobiliária de cobrar pelas taxas por informações cadastrais do

consumidor”.

A proposição foi aprovada no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão

de Constituição e Justiça.

Cabe agora a esta Comissão deliberar sobre a matéria no 2º turno, nos termos do

art. 189, § 1º, do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que integra este parecer.

Fundamentação

A proposta em análise tem o objetivo de proteger o consumidor, na medida em que

proíbe sejam cobrados do inquilino os custos relativos à obtenção de informações

cadastrais por parte das empresas imobiliárias.

Verifica-se que o projeto trata de matéria de relevante interesse para o consumidor,

penalizado com despesas que, em última análise, devem ser assumidas pelo

proprietário do imóvel a ser alugado.

A propósito, o relator da matéria na Comissão de Constituição e Justiça ressaltou a

existência da responsabilidade do proprietário do imóvel pelo pagamento das

referidas despesas, conforme previsto no art. 22 da Lei nº 8.245, de 18/10/91, a Lei

do Inquilinato.

Essa é a razão da formulação do Substitutivo nº 1, que obriga as imobiliárias a

afixar, em suas dependências, em local visível, cartaz contendo a transcrição do

conteúdo do mencionado art. 22, que discorre sobre as atribuições do locador.
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A proposição, nos moldes do substitutivo, exterioriza o princípio da transparência,

constante na Lei nº 8.078, de 11/9/90, que contém o Código de Proteção e Defesa do

Consumidor, que deve nortear todas as relações de consumo, conforme ocorre no

caso em tela.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº

1.643/2007, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 10 de março de 2009.

Adalclever Lopes, Presidente e relator - Délio Malheiros - Walter Tosta.

PROJETO DE LEI Nº 1.643/2007

(Redação do Vencido)

Torna obrigatória a afixação de cartaz com a transcrição de dispositivo da Lei

Federal nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, que dispõe sobre as locações de imóveis

urbanos e os procedimentos a ela pertinentes.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Ficam as empresas imobiliárias obrigadas a afixar em suas dependências,

em local visível, cartaz contendo a transcrição do art. 22 da Lei Federal nº 8.245, de

18 de outubro de 1991.

Art. 2º – O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator às penalidades

previstas nos arts. 56 a 59 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.617/2008

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Sargento Rodrigues, “dispõe sobre a

fiscalização da venda de ingressos de eventos artísticos, culturais e desportivos por

cambista no âmbito do Estado de Minas Gerais”.

A proposição foi aprovada no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão

de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, cabendo agora a esta Comissão

deliberar sobre a matéria no 2º turno, nos termos do art. 189, § 1º, do Regimento

Interno.
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Segue anexa a redação do vencido, que integra este parecer.

Fundamentação

O projeto em exame tipifica como infração administrativa a venda de ingressos por

pessoa física ou jurídica que atue como intermediária entre o organizador do evento

artístico, cultural ou desportivo e o consumidor final, no intuito de obter ou tentar obter

ganho ilícito em detrimento do povo ou de número indeterminado de pessoas,

mediante especulação. Nos termos do projeto, considera-se ganho ilícito o ágio de

venda de ingresso superior a 20% em relação ao valor oficialmente cobrado pelo

organizador do evento.

São as seguintes as sanções previstas na proposição: apreensão dos ingressos,

multa de 300 Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais – Ufemgs – e proibição de

freqüentar estádios, se for o caso, por dois anos; havendo reincidência, além da

apreensão e da interdição de freqüentar os estádios, nos termos mencionados, será

cobrada multa no valor de 1.000 Ufemgs.

Como se vê, a proposição em tela visa a proteger o consumidor, parte vulnerável

nas relações contratuais no mercado, como afirma o próprio Código de Proteção e

Defesa do Consumidor no seu art. 4°, inciso I. Muit as vezes, o consumidor desloca-se

até os pontos de venda e não consegue comprar ingresso, tendo de se submeter à

ação dos cambistas.

Como foi salientado por esta Comissão no 1º turno, a ação dos cambistas

enquadra-se no art. 2º, IX, da Lei nº 1.521, de 26/12/51, que dispõe sobre os crimes

contra a economia popular. Segundo o referido dispositivo, configura crime “obter ou

tentar obter ganhos ilícitos em detrimento do povo ou de número indeterminado de

pessoas mediante especulações ou processos fraudulentos”.

Nota-se, dessa forma, que a medida em questão está em consonância com a

legislação federal, e, com a aprovação do projeto, inova o Estado na proteção do

consumidor ao controlar a atividade especulativa em questão.

Por fim, entendemos se oportuno o substitutivo apresentado por esta Comissão no

1º turno, o qual aprimorou a redação do projeto e suprimiu a sanção relativa à

proibição de os cambistas freqüentarem estádios, uma vez que a apreensão dos

ingressos e a aplicação da multa são suficientes para atingir o fim almejado, sem
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correr o risco de restringir sobremaneira a liberdade do cidadão.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº

2.617/2008 na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 10 de março de 2009.

Adalclever Lopes, Presidente - Délio Malheiros, relator - Walter Tosta.

PROJETO DE LEI Nº 2.617/2008

(Redação do Vencido)

Dispõe sobre a venda de ingressos para eventos artísticos, culturais e desportivos

no Estado e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Constitui infração administrativa a venda de ingressos por pessoa física ou

jurídica que atue como intermediária entre o organizador do evento artístico, cultural

ou desportivo e o consumidor final, com o intuito de obter ganho ilícito em detrimento

do povo ou de número indeterminado de pessoas, mediante especulação.

Parágrafo único – Considera-se ganho ilícito, para os efeitos do “caput” deste artigo,

o ágio de venda de ingresso superior a 20% (vinte por cento) do valor cobrado pelo

organizador do evento.

Art. 2º – Constatada a infração administrativa de que trata esta lei, o infrator fica

sujeito às seguintes penalidades:

I – apreensão dos ingressos e multa de 300 Ufemgs (trezentas Unidades Fiscais do

Estado de Minas Gerais;);

II – em caso de reincidência, apreensão dos ingressos e multa de 1.000 (mil)

Ufemgs;

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 12 DE MARÇO DE 2009

ATAS

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 10/3/2009

Presidência dos Deputados Doutor Viana e Hely Tarqüínio

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

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

Proposições: Projetos de Lei nºs 3.081 a 3.094/2009 - Requerimentos nºs 3.423 a

3.437/2009 - Requerimentos da Comissão de Transporte (2) e dos Deputados Irani

Barbosa e Deiró Marra (2) - Comunicações: Comunicações dos Deputados Elmiro

Nascimento (2), Doutor Viana, Juarez Távora e Leonardo Moreira - Oradores

Inscritos: Discursos dos Deputados Deiró Marra, Carlos Pimenta, Padre João e

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

Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho de

Requerimentos: Requerimentos do Deputado Deiró Marra (2); deferimento - Votação

de Requerimentos: Requerimentos da Comissão de Transporte (2) e do Deputado

Irani Barbosa; aprovação - Requerimento do Deputado Domingos Sávio; deferimento;

discurso do Deputado Domingos Sávio - 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 - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes -

Antônio Júlio - Arlen Santiago - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos Mosconi -

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 - Fábio Avelar - Fahim

Sawan - Getúlio Neiva - Gilberto Abramo - 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
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Carneiro - 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 - 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 Juarez Távora, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte correspondência:

OFÍCIOS

Dos Srs. Jorginho Mello e Marcelo Tavares, respectivamente, Presidentes das

Assembleias Legislativas de Santa Catarina e do Maranhão, comunicando a

composição das Mesas das referidas Casas para o biênio 2009-2010.

Do Sr. Raphael Guimarães Andrade, Secretário de Desenvolvimento Econômico,

encaminhando exemplar da publicação “Política de Fortalecimento Competitivo da

Estrutura Produtiva de Minas Gerais”. (- À Comissão de Turismo.)

Dos Srs. Antônio Alves de Carvalho e João José Cintra, respectivamente,

Presidentes das Câmaras Municipais de Vespasiano e Claraval, comunicando a

composição das Mesas das referidas Casas.

Dos Srs. João Manoel Ribeiro e Onésimo Rodrigues de Andrade, respectivamente,

Presidentes das Câmaras Municipais de Itacambira e Coroaci, comunicando a

composição das referidas Casas e de suas Mesas.
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Da Sra. Maria Tereza de Fátima, Secretária Executiva do Governador do Estado,

informando da impossibilidade de comparecimento do Chefe do Executivo no

lançamento da Campanha da Fraternidade 2009, realizado nesta Casa.

Do Sr. Lindolfo Paoliello, Presidente do Conselho de Política e Estratégica da

Associação Comercial de Minas, cumprimentando esta Casa pela eleição do

Deputado Sávio Souza Cruz para Presidente da Comissão de Minas e Energia. (- À

Comissão de Minas e Energia.)

Do Sr. Thiago B. Brandão, do Núcleo de Estudos e Ações sobre Violência no

Trabalho da Câmara Legislativa do Distrito Federal, encaminhando exemplar da

publicação “Violência no Trabalho: Reflexões, Conceitos e Orientações”. ( - À

Comissão do Trabalho.)

CARTÕES

Do Sr. Antônio Carlos Andrada, Conselheiro-Corregedor do Tribunal de Contas do

Estado, encaminhando o Relatório de Atividades do 3º quadrimestre desse Tribunal.

(- À Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Claudionor Anicésio dos Santos, Presidente da Câmara Municipal de São

Gotardo, informando a composição da Mesa Diretora dessa Casa Legislativa para o

anuênio 2009.

Do Sr. Roberto Luciano Fagundes, da Associação Comercial de Minas,

agradecendo o apoio desta Casa à indicação do nome do Sr. Charles Lotfi,

Presidente dessa Associação, para receber o título de Cidadão Honorário do Estado,

concedido pelo Governador do Estado.

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 3.081/2009

Declara de utilidade pública a Associação de Convivência, Sabedoria e Experiência

- Acse -, com sede no Município de Caratinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação de Convivência,

Sabedoria e Experiência - Acse -, com sede no Município de Caratinga.

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

Sala das Reuniões, 10 de março de 2009.

Adalclever Lopes

Justificação: A Associação de Convivência, Sabedoria e Experiência -Acse -, com

sede no Município de Caratinga, é uma entidade civil sem fins lucrativos. Tem por

objetivo agir como instituição comunitária, filantrópica, recreativa e educativa,

incentivando o trabalho voluntário. A associação desenvolve ações e projetos sociais,

promovendo a convivência entre os seus membros.

Para cumprir sua finalidade, a entidade busca recursos com o objetivo de prestar

auxílio aos associados que são portadores de necessidades especiais e aos que se

encontram em situação econômica de vulnerabilidade social. A Associação também

tem por finalidade estabelecer convênios com órgãos governamentais e não

governamentais.

Sendo assim, espera o signatário receber dos nobres pares a aprovação deste

projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.082/2009

Declara de utilidade pública a ONG Juventude com Atitude - Juca -, com sede no

Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a ONG Juventude com Atitude - Juca -,

com sede no Município de Contagem.

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

Sala das Reuniões, 10 de março de 2009.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: A ONG Juventude com Atitude - Juca - é sociedade civil, sem fins

lucrativos, que desenvolve importante trabalho com fins educativos, assistenciais,
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culturais, de estudos, de pesquisa e de memória.

A ONG está em funcionamento há mais de um ano e sua diretoria é constituída por

pessoas de reconhecida idoneidade, que desenvolvem atividades voluntárias.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste

projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.083/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Agricultores Familiares Orgânicos e

Terapeutas Naturalistas de Manhuaçu e Região – Agrifom –, com sede no Município

de Manhuaçu.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Familiares Orgânicos e Terapeutas Naturalistas de Manhuaçu e Região – Agrifom –,

com sede no Município de Manhuaçu.

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

Sala das Reuniões, 10 de março de 2009.

Almir Paraca

Justificação: A Associação dos Agricultores Familiares Orgânicos e Terapeutas

Naturalistas de Manhuaçu e Região - Agrifom - reúne agricultores familiares e

pequenos produtores rurais que possuem uma gleba de terra de, no máximo, 48ha, e

pessoas que exercem a homeopatia, massoterapia, acupuntura e atividades afins,

devidamente diplomadas por instituições educacionais.

A Associação tem como finalidade fomentar a melhoria da qualidade de vida de

seus associados; desenvolver e incentivar o uso de técnicas de manejo de terra que

preservam o meio ambiente e o uso de métodos produtivos alternativos adequados

às condições dos agricultores; pesquisar culturas agrícolas que se adaptam melhor

ao clima e solo da região, sementes e herbicidas naturais; promover a formação de

terapeutas naturalistas, por meio de cursos, palestras e eventos similares; incentivar

a construção de unidades de armazenamento comunitárias e rede de comercialização



____________________________________________________________________________
332

dos produtos agropecuários.

Diante da importância do trabalho dessa entidade para a região de Manhuaçu,

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 de

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.084/2009

Declara de utilidade pública o Centro de Reintegração Social Projeto Novo

Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Reintegração Social Projeto

Novo Horizonte, com sede no Município de Carmo do Cajuru.

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

Sala das Reuniões, 10 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: O Centro de Reintegração Social Projeto Novo Horizonte, com sede no

Município de Carmo do Cajuru, em pleno funcionamento desde 10/10/2000, é uma

entidade civil com personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e de

duração por tempo indeterminado.

A entidade tem como objetivo o combate ao alcoolismo e demais drogas, a

recuperação de alcoólatras e dependentes de outras drogas e a reintegração dessas

pessoas ao meio familiar e à sociedade.

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° 3.085/2009



____________________________________________________________________________
333

Declara de utilidade pública a Associação Esportiva Kimura, com sede no Município

de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Esportiva Kimura, com

sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2° - Esta lei entra vigor na data de sua publi cação.

Sala das Reuniões, 10 de março de 2009.

Dimas Fabiano

Justificação: A Associação Esportiva Kimura, com sede em Belo Horizonte, é uma

entidade civil, sem fins lucrativos, que tem como objetivo promover a educação física,

ensinar todo tipo de artes marciais, danças, cursos e competições cívicos, sociais e

educativos em geral.

Assim sendo, acreditamos que o reconhecimento da entidade como de utilidade

pública estadual fortalecerá o trabalho que vem sendo realizado, trazendo melhorias

para a comunidade, pelo que conto com o apoio dos nobres colegas para a

aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 3.086/2009

Dá a denominação de Avenida Integração Prefeito Olavo de Matos ao trecho da

Rodovia BR-259, que liga o Município de Curvelo a Inimutaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica denominado Avenida Integração Prefei to Prefeito Olavo de Matos o

trecho da Rodovia BR-259 que liga os Municípios de Curvelo e Inimutaba.

Art. 2° - O trecho rodoviário tem uma extensão de a proximadamente 5km, entre os

Municípios de Curvelo e Inimutaba, na Rodovia BR-259.

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

Sala das Reuniões, 10 de março de 2009.

Doutor Viana

Justificação: É praticamente impossível falar da história política de Curvelo, dos
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seus ganhos e conquistas, das suas brilhantes e incontáveis vitórias, sem falar da

figura ímpar e notável de Olavo de Matos, o eterno Prefeito de Curvelo e de todas as

camadas sociais desse Município.

Chamado carinhosamente de o “velho cacique” da política curvelana, Olavo, já

próximo dos 90 anos de idade, lúcido e sempre interessado pelos assuntos da

cidade, era tido e havido - e assim o será para todo o sempre - como o Prefeito que

mais construiu grandes e importantes obras em todo o Município, sem se esquecer,

no entanto, em momento algum de estender a mão amiga para o povo humilde,

carente e necessitado de Curvelo.

Poder-se-ia dizer ainda a respeito do ilustre homenageado, homem de um coração

cheio de bondade e sempre pronto para ouvir os clamores maiores dos que o

rodeavam, pois ele, Olavo de Matos, foi um político privilegiado.

Como poucos, numa época em que as manifestações públicas eram restritas, foi

carregado nos braços do povo e ovacionado nas ruas como um homem público em

cuja trajetória de vida nunca houve lugar para o ressentimento, para o rancor, para a

discriminação e muito menos para a perseguição.

Olavo foi um político com “P” maiúsculo. Um livro aberto para as atuais e futuras

gerações que se enveredam por esse fascinante mundo.

Fruto de sua inequívoca e consagrada vocação para servir e servir bem, ocupou os

mais importantes e destacados cargos do Município, como o de Juiz de Paz, no

período de 1951 a 1954, e o de Vereador, de 1955 a 1958. O ápice da carreira ainda

estaria por vir. No final dos anos cinqüenta, em 1958, foi convidado por um grupo de

amigos a candidatar-se ao cargo de Prefeito de Curvelo, sagrando-se vitorioso para

um mandato que se estenderia até 1962. Cinco anos mais tarde, tendo deixado um

saldo de grandes realizações, tanto em obras como na área social, viu e sentiu, nas

ruas, praças e avenidas multidões acorrerem ao seu encontro, mais uma vez,

incentivando-o a disputar mais uma eleição. E ele, em seu estilo personalizado e

único, assim se expressou: “Sim, eu aceito o desafio”. E venceu.

Cenas idênticas voltariam a se repetir no decorrer da década de 70, mais

precisamente em 1977, quando o notável político conquistou o honroso cargo de

Prefeito de Curvelo pela terceira vez. Foi também Vice-Prefeito de 1989 a 1992.
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Entre os seus principais feitos - impossível relatá-los em sua totalidade -, destacam-

se a construção das Praças Benedito Valadares, consagrada à época como uma das

mais belas de Minas e do Brasil, e Voluntários da Pátria, incluindo-se aí o

monumento, que viriam a se transformar em celeiro de fé e louvor dos curvelanos e

dos milhares de romeiros que anualmente visitam a Basílica de São Geraldo, por

ocasião dos seus festejos maiores.

Construiu o Centro Social Urbano, berço educacional de incontáveis gerações,

asfaltou dezenas de ruas e edificou inúmeras escolas em todo o Município.

Na área social, tendo sempre ao seu lado a saudosa e bondosa D. Nazareth de

Matos, foi um marco de proporções indescritíveis, doando alimentos, agasalhos,

remédios e lotes para as pessoas necessitadas.

Por último, um feito audacioso para a época, algo que o imortalizaria como político

de visão futurista: a aquisição do antigo prédio do Banco do Brasil, atual sede da

Prefeitura Municipal de Curvelo.

Olavo de Matos, filho de Gentil de Matos e dona Filomena de Matos, casado com

Maria Nazareth Matos, pai de Jorge Luiz de Matos, nasceu em 27/11/1916, no Distrito

de Silva Jardim (hoje Tomás Gonzaga - Curvelo). Fazendeiro, foi Vereador de 31/1/55

a 31/1/59, pelo PDS; Prefeito do Município de 31/1/59 a 30/1/63, de 31/1/67 a

30/1/71, de 31/1/77 a 31/1/83, pelo PDS; e Vice-Prefeito do Município, de 1º/1/89 a

31/1/92, pelo PFL. Foi membro da Comissão de Agricultura, Comércio, Indústria,

Viação e Obras Públicas, de 15/2/55 a 14/2/56, de 15/2/56 a 14/2/57 e de 15/2/58 a

30/1/59, membro da Comissão de Higiene, Educação e Saúde, de 15/2/57 a 14/2/58,

e da Comissão de Finanças, de 15/2/58 a 30/1/59. Foi condecorado com a Medalha

de Ordem do Mérito Legislativo Municipal de Curvelo (Grande Mérito), em 30/7/1988.

Por tudo isto e muito mais, pelo seu passado de trabalho e de lutas, por sua

honestidade, simplicidade e devoção às classes menos favorecidas, Olavo é

merecedor do respeito e do carinho de toda a gente curvelana e mineira.

- 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 3.087/2009
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Autoriza o Poder Executivo a criar Salas de Leitura nas Escolas da Rede Estadual

de Ensino de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a criar em cada escola da rede estadual

de Minas Gerais uma sala de leitura.

Art. 2° - Nas novas edificações, a sala de leitura constará na planta arquitetônica.

Art. 3° - Nas escolas em funcionamento, a direção a dequará o prédio à

necessidade da nova sala.

Art. 4º - A sala de leitura será mobiliada convenientemente para o fim a que se

destina e será abastecida com acervo pertinente, adequado e suficiente.

Art. 5º - Será designado pelo menos um professor, com formação específica, para

ser o responsável pelas atividades de mediação na sala de Leitura.

Art. 6º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta das

dotações próprias.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 10 de março de 2009.

Fábio Avelar

Justificação: Especialistas em educação escrevem e dão entrevistas na mídia

afirmando que a escola é desconectada da realidade e que esta seria uma das

razões do grande desinteresse dos alunos pelos assuntos tratados nos bancos

escolares. Por isso, a atualização dos conhecimentos se faz necessária e somente

pode ser feita sob determinadas condições: com a aquisição de bons equipamentos,

livros, jornais e revistas e com a criação da possibilidade de navegação pela rede

virtual de conhecimento. A escola contemporânea precisa receber especial atenção

do poder público para tornar qualificada.

É impensável uma escola moderna que não seja provida, entre outros recursos

didáticos, de salas de leitura e de informática. Livros, revistas, jornais e materiais de

pesquisa e informações disponíveis na internet são essenciais à sobrevivência no

mundo atual.

Para a boa formação do cidadão contemporâneo, é crucial o hábito de leitura e a

compreensão dos textos que favoreçam o entendimento de mundo, bem como o
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domínio da moderna tecnologia de comunicação, principalmente do funcionamento de

computadores e da internet.

Os Orçamentos Federal e Estadual, no que diz respeito à manutenção e

desenvolvimento do ensino, prevêem gastos dessa natureza.

A criação das salas de leitura, além de beneficiar de forma direta os alunos, dará

aos professores - cuja formação contínua se impõe como uma necessidade - e à

comunidade a oportunidade de se apropriarem desses recursos e benefícios e deles

fazer uso qualitativo.

Pelo exposto, contamos com a anuência dos nobres pares à aprovação do projeto

de lei em apreço.

- 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 3.088/2009

Declara de utilidade pública a Associação Brasileira de Motociclismo Amador - ABM

-, com sede em Itabirito.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Brasileira de Motociclismo

Amador - ABM -, com sede em Itabirito.

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

Sala das Reuniões, 10 de março de 2009.

Gustavo Valadares

Justificação: Esta proposição de lei tem por objetivo declarar de utilidade pública a

Associação Brasileira de Motociclismo Amador - ABM -, com sede em Itabirito.

Trata-se de entidade civil, sem fins lucrativos, na forma de seu estatuto, que tem

como finalidade difundir e incentivar a prática do motociclismo, contribuir na formação

e aperfeiçoamento dos atletas e promover, organizar e contribuir em competições

desportivas. Além disso, propoõe-se zelar pela harmonia do esporte motociclismo no

âmbito de sua atuação e desenvolver campanhas e ações que visem conscientizar os

seus associados, bem como a opinião pública em geral, da necessidade de respeitar

e preservar a natureza.

Como a referida Associação está em pleno funcionamento há mais de um ano, sua
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diretoria é composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas

funções e a entidade desenvolve importante trabalho de afirmação da atividade

esportiva, torna-se justa a sua declaração de utilidade pública estadual.

Pelo mérito deste projeto, espero pelo apoio dos nobres colegas da Casa

Legislativa mineira.

- 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 3.089/2009

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São José do Divino o imóvel que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de São José do

Divino o imóvel localizado à Rua Itambacuri, s/nº, no Município de São José do

Divino, lavrada no Livro 8, fls. 143, v. 144, no Cartório do 2º Ofício de Notas de

Itambacuri da Comarca de Itambacuri.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo será demolido

para construção de casas populares.

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

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

tiver sido dada a destinação prevista no art. 1º.

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

Sala das Reuniões, 10 de março de 2009.

José Henrique

Justificação: Este projeto de lei tem como objetivo construir casas populares para

moradia de pessoas de baixa renda. O imóvel que será demolido encontra-se

abandonado, motivo pela qual a Prefeitura do Município dará ao terreno uma melhor

destinação.

Vale ressaltar que o referido imóvel já não está atendendo às finalidades do Estado

há tempos.

Com base no exposto, esperamos contar com o apoio dos nobres pares para a
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aprovação desta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.090/2009

Garante a destinação de espaço físico em unidades da rede estadual de ensino e

de cultura às entidades da sociedade civil organizada, movimentos populares,

associações e conselhos, para o desenvolvimento de atividades de ensino, formação,

aperfeiçoamento, preparação, lazer e recreação e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica garantida, na rede estadual de ensino e de cultura, a destinação de

espaço físico para a realização de atividades voltadas ao ensino, formação,

aperfeiçoamento, preparação, lazer, recreação e outras de natureza não religiosa ou

político-partidária, que tenham por objetivo o desenvolvimento da comunidade e o

exercício da cidadania.

Art. 2º - As atividades de que trata o art. 1º desta lei compreendem aulas, palestras,

seminários, reuniões, assembléias, simpósios, oficinas, “work shops”, apresentações,

espetáculos e outras para as quais se faça necessária a utilização do espaço físico

de unidades da rede estadual de ensino e de cultura.

Parágrafo único – Nas atividades descritas no “caput” deste artigo incluem-se

aquelas sem fins lucrativos voltadas à capacitação de cidadãos com vistas ao acesso

a outros níveis de escolaridade formal.

Art. 3º - As ações previstas no art. 1º serão de responsabilidade do Executivo,

atendendo às requisições feitas pelas entidades sociais, movimentos sociais,

associações e conselhos de qualquer natureza, inclusive nos finais de semana e

feriados, desde que não comprometam o bom funcionamento da unidade e

atendendo ao disposto em decreto regulamentador.

Art. 4º - O espaço físico de que trata o art. 2º compreende todo o equipamento

público, incluídas as salas de aula, pátios, quadras, salões, teatros e anfiteatros,

auditórios e outras dependências, desde que atendidas as condições necessárias de

salubridade e segurança para o uso a que se destina.

Art. 5º - As entidades da sociedade civil organizada, os movimentos sociais,



____________________________________________________________________________
340

associações e conselhos de qualquer natureza, de que trata o art. 3º, apresentarão

projetos que tenham por objetivo o exercício da cidadania e o desenvolvimento

científico e da comunidade na qual estiverem inseridos.

Art. 6º - O Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta dias contados da

sua publicação.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 10 de março de 2009.

Maria Lúcia Mendonça

Justificação: A utilização dos espaços públicos estaduais, sobretudo aqueles onde

se encontram instaladas as escolas estaduais e equipamentos culturais, merece ser

otimizada em benefício das comunidades que os circundam.

É fato que com freqüência tais aparelhos apresentam-se ociosos durante o período

que não coincide com as aulas. É fato, também, que a administração pública encontra

dificuldades para combater tal ociosidade, como a escassez de servidores ou mesmo

a necessidade de alteração de seus horários, isso sem falar no desenvolvimento de

projetos específicos, tarefa da qual a administração pública não se desincumbe com

facilidade.

Por vezes, a ociosidade existente torna-os alvos de assaltos e atos de vandalismo,

penalizando, sobretudo a comunidade que usufrui os serviços lá prestados.

Por outro lado, é crescente a organização da sociedade civil em entidades. Tais

entidades, nascidas no seio das comunidades, têm por vocação o seu

desenvolvimento e, por isso, já têm formuladas ações nesse sentido. No entanto, na

maioria das vezes, são desprovidas de recursos que lhes garantam sedes ou mesmo

espaços para atividades que, por exemplo, congreguem maior número de pessoas.

A interação da sociedade civil organizada com a administração pública traz

benefícios a ambas as partes: permite às entidades desfrutarem de local apropriado

para o desenvolvimento de suas atividades e melhora a utilização do espaço público,

tornando-o mais próximo da comunidade a que serve e mais seguro.

Priorizam-se, nesta oportunidade, as atividades voltadas ao ensino, à cultura, à

formação, ao aperfeiçoamento, à preparação, ao lazer e à recreação, desde que as

entidades da sociedade civil organizada não tenham natureza religiosa ou político-
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partidária e se comprometam a desenvolver essas atividades tendo como objetivo o

exercício da cidadania.

Isto posto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação desta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação para parecer, nos

termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.091/2009

Declara patrimônio cultural do Estado o processo artesanal de fabricação do pão-

de-canela produzido no Município de Lima Duarte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado patrimônio cultural do Estado o processo artesanal de

fabricação do pão-de-canela produzido no Município de Lima Duarte.

Art. 2º - Cabe ao Poder Executivo a adoção das medidas cabíveis para registro do

bem cultural de que trata esta lei, nos termos do Decreto nº 42.505, de 15 de abril de

2002.

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

Sala das Reuniões, 10 de março de 2009.

Maria Lúcia Mendonça

Justificação: Conceição da Ibitipoca é um Distrito do Município de Lima Duarte, a

360 km de Belo Horizonte, na Zona da Mata. Nesse pequeno vilarejo, se encontra o

famoso pão-de-canela, que passa de geração em geração. A culinária local atrai

milhares e milhares de visitantes e é praticamente impossível não prová-la.

Na sede do Município e na zona rural, muitas famílias se dedicam à produção do

pão-de-canela, que pode ganhar recheio de goiabada, dependendo do gosto do

freguês. Segundo Heleuza Maria Neves Fontes, dona de um bar situado na saída

para o Parque Estadual da Serra do Ibitipoca, ele é hoje a mais perfeita tradução

daquela culinária. Tem gosto de tradição, de história, de vida natural. Na estrada para

o Parque, são muitas as casas singelas, com placas informando: “Aqui tem pão-de-

canela”.

A receita parece uma ciranda, pois passa de geração em geração. Heleuza

aprendeu com a mãe Maria, que aprendeu com seu pai... Ninguém esqueceu a

maneira correta de amassar, de enrolar o pão como se fosse rocambole, de espalhar
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o recheio.

De acordo com uma lenda antiga, a origem dessa receita estaria no amor de um

alemão por uma índia. A receita usava maçã, em vez de canela, como recheio.

“Como a fruta era difícil, a moça apelou para a canela”, explica Heleuza. Pelo visto, o

pão tem sabor de paixão.

Isto posto, conto com o apoio de meus nobres pares para a aprovação deste

projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Cultura para parecer, nos

termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.092/2009

Autoriza o Poder Executivo a conceder terapia em grupo para as mulheres com

câncer de mama, nas unidades de saúde do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder terapia em grupo a mulheres

com câncer de mama, nas unidades de saúde do Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único - Para a consecução do disposto no “caput”, o Poder Executivo

poderá firmar convênios com entidades sem fins lucrativos que tenham a finalidade

de prestar assistência a pessoas com câncer.

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

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

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

Sala das Reuniões, 10 de março de 2009.

Maria Lúcia Mendonça

Justificação: Este projeto de lei tem como escopo a proteção à saúde de mulheres

que sofrem com o câncer de mama. Pesquisas recentes na área médica indicam que

mulheres que participam de terapias em grupo apresentam, após alguns anos, menos

risco de morte. Além disso, diminui a reincidência da doença.

A terapia em grupo para as mulheres que têm ou tiveram câncer de mama se faz

necessária, pois, além de estarem doentes, na maioria dos casos as mulheres sofrem

com a mastectomia, que é a remoção total da mama, o que evidentemente afeta sua

vaidade e sua saúde psíquica.
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Isso posto, conto com apoio dos meus nobres pares para a apreciação da referida

proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 3.093/2009

Institui o Dia Estadual da Mamografia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído o Dia Estadual da Mamografia, a ser comemorado,

anualmente, no dia 5 de fevereiro.

Art. 2º - As atividades alusivas à comemoração do Dia Estadual da Mamografia

serão desenvolvidas pela Secretaria de Estado da Saúde, que poderá promover

parcerias com o Ministério da Saúde e com as Prefeituras Municipais para o amplo

desenvolvimento desta campanha de conscientização.

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

Sala das Reuniões, 10 de março de 2009.

Maria Lúcia de Mendonça

Justificação: Uma das principais causas de morte entre as mulheres no mundo, o

câncer de mama, é também a doença que mais mata as brasileiras. O tratamento só

será eficaz se o câncer for descoberto no início, e o exame que detecta a doença é a

mamografia. Esta proposta legislativa tem por escopo conscientizar a população

sobre a importância do exame. As mulheres devem fazer a primeira mamografia entre

35 e 40 anos. Depois dos 40, o exame deve ser feito anualmente. Tal procedimento

deve ser estendido a mulheres que não sentem nada, não têm nenhuma queixa, não

têm nódulo palpável, porque a finalidade do rastreamento mamográfico é identificar

um tumor ainda não palpável, situação em que a possibilidade de cura é de mais de

95%. Segundo especialistas, vários fatores de risco são associados ao câncer de

mama, como não ter filho, não ter amamentado, ter caso na família, ter menstruado

muito cedo ou chegado à menopausa depois dos 55 anos.

Portanto, não há como prevenir primariamente o câncer de mama, impedir que o

câncer da mama apareça. A única estratégia possível, utilizada nos países

desenvolvidos, é a detecção precoce do tumor por meio da mamografia, que é o
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melhor método diagnóstico de câncer de mama em estágio inicial.

A estimativa do Instituto Nacional do Câncer - Inca - é que o Brasil registre 50 mil

novos casos de câncer de mama por ano. No ano passado, foi determinado que

o Sistema Único de Saúde - SUS - ofereça o exame anual a todas as mulheres com

mais de 40 anos. Ainda de acordo com a assessoria do Inca, o sistema público conta

com mais de um mil mamógrafos em todo o País, com capacidade de realizar mais

de 7,5 milhões de exames por ano, o que seria suficiente para cobrir toda a

população. Mas, infelizmente, não é. O Inca informa que ainda falta organizar a rede

de atendimento, para que todas as mulheres possam fazer a mamografia

gratuitamente. Esta data foi escolhida por ser o dia de Santa Ágata, protetora das

mamas e padroeira dos mastologistas. Quando se torna palpável, o principal sintoma

do câncer de mama é o nódulo no seio. A doença pode causar ainda dor mamária,

alterações na textura da pele da mama e nódulos na axila.

A mamografia é o método mais eficaz para a detecção do câncer de mama, que

deverá vitimar cerca de 49 mil mulheres este ano, segundo estimativa do Inca. No

Brasil, o acesso ao exame ainda é segmentado. Pelo acima exposto, esperamos que

a aprovação do projeto mobilize a sociedade para garantir o acesso de todas as

mulheres acima de 40 anos ao exame periódico.

Isto posto, conto com apoio dos meus nobres pares para apreciação da referida

proposição.

- 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 3.094/2009

Dispõe sobre o desenvolvimento de programas de orientação vocacional e

profissional em benefício dos alunos do ensino médio.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Todo estabelecimento de ensino, público o u privado, desenvolverá, em

benefício dos alunos do nível médio, programas de orientação vocacional e

profissional.

Art. 2° - Os programas de orientação vocacional e p rofissional terão caráter

extracurricular e interdisciplinar.
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§ 1º - O desenvolvimento dos programas de que trata esta lei associarão técnicas,

metodologias e atividades aptas a identificar os valores, os interesses e as aptidões

do educando, de modo a permitir que um melhor conhecimento de si mesmo

contribua eficazmente para a identificação da vocação profissional.

§ 2º - Também integrarão o conteúdo dos programas de orientação vocacional e

profissional:

I - o estudo do mercado de trabalho, de sua evolução e perspectivas de

desenvolvimento;

II - a exposição das possibilidades de formação e qualificação profissional, com

ênfase especial na oferta de cursos gratuitos e de bolsas de estudos;

III - o planejamento da carreira, seus métodos e limites.

Art. 3º - Os programas de orientação vocacional e profissional terão duração total

de pelo menos cento e vinte horas e poderão ser desenvolvidos durante todo o

transcurso do nível médio.

Art. 4º - A orientação vocacional e profissional será ministrada por pedagogo com

habilitação em orientação educacional, por profissional com licenciatura plena e pós-

graduação em orientação educacional ou por psicólogo com habilitação específica na

área de orientação profissional.

Art. 5° - A inclusão dos programas de orientação vo cacional e profissional no

projeto pedagógico do estabelecimento de ensino privado será elemento

indispensável à autorização de funcionamento e ao reconhecimento dos seus cursos,

constituindo-se, ainda, em objeto da avaliação periódica dos cursos de nível médio. 

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 10 de março de 2009.

Maria Lúcia Mendonça 

Justificação: Nos últimos 30 anos, desde o esgotamento da fase de forte expansão

econômica e de pleno emprego que o mundo viveu nas três décadas que se

seguiram ao fim da Segunda Guerra Mundial, tem sido crescente, no mundo inteiro, a

preocupação com a inserção do jovem no mercado de trabalho.

O fato de o desemprego endêmico ter se abatido sobre muitas regiões com papel

importante na história econômica de vários países, associado à constatação de que
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mesmo profissionais qualificados têm permanecido durante anos à margem do

mercado de trabalho, aumentou muito a ansiedade relacionada à escolha da

profissão e tornou muito mais comuns os casos de interrupção e abandono dos

cursos superiores e técnicos.

Esse problema, que se verifica em todas as classes, se prefigura ainda mais grave

nas camadas mais pobres da sociedade, nas quais os jovens padecem de

possibilidades de formação profissional sensivelmente mais limitadas que nas classes

média ou superior.

Cumpre lembrar que tais limitações não são decorrência exclusiva da pobreza

material. Elas também são produto do poder de reprodução que constatamos em

vários fenômenos sociais adversos, como a violência e a falta de instrução.

Mesmo que o progresso nacional seja inegável no campo da escolarização dos

mais pobres, não se pode negar o fato de que a qualidade do ensino está longe de

evoluir no mesmo ritmo, o que não permite aos alunos mais pobres tirar todo o

proveito que se poderia esperar da escola pública.

O jovem carente não continua a necessitar de especial atenção apenas no que

concerne à identificação de sua vocação profissional. É preciso também que, diante

das limitações de ordem material de que padece sua família, esse jovem receba

também as informações que lhe permitam identificar as escolas públicas ou privadas

onde ele terá acesso ao ensino gratuito ou, pelo menos, ao desconto parcial nas

mensalidades (bolsas de estudos).

No que tange ao conteúdo desta proposição, cumpre ressaltar que se pretendeu

adotar aqui a solução mais flexível possível para assegurar a prestação de orientação

vocacional ou profissional ao educando, sem incidir na imposição de excessivo ônus

à escola pública ou privada.

Assim, em vez de introduzir a Orientação Vocacional e Profissional como disciplina

no currículo escolar, o projeto fala apenas no “desenvolvimento de programas”, aos

quais o “caput” do art. 2º atribui natureza extracurricular e interdisciplinar.

O art. 3º, por seu turno, introduz um limite mínimo de apenas 120 horas para

duração total dos programas, permitindo, contudo, que tal carga horária seja

desdobrada pelos três anos letivos do nível médio.
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Por outro lado, não transigindo naquilo que diz respeito à qualidade do ensino, o

projeto exige que a orientação vocacional e profissional seja prestada exclusivamente

“por pedagogo com habilitação em orientação educacional, por profissional com

licenciatura plena e pós-graduação em orientação educacional ou por psicólogo com

habilitação específica na área de orientação profissional”. Cuidado que, ao nosso

juízo, se justifica plenamente, visto que a duração relativamente breve dos programas

permitirá facilmente ao poder público ou à escola privada administrar o pessoal

qualificado ao seu dispor para sua execução.

Por fim, ressaltamos que a inclusão dos programas de orientação vocacional e

profissional será “elemento indispensável à autorização de funcionamento e ao

reconhecimento dos seus cursos, constituindo-se, ainda, em objeto da avaliação

periódica dos cursos de nível médio”. Tal norma, como se depreende facilmente, tem

o propósito de assegurar a efetiva observância da norma de que resultar este projeto

pelos estabelecimentos de ensino, oferecendo ao Conselho Estadual da Educação os

meios para agir nas hipóteses de descumprimento.

Isso posto, solicito o apoio dos nobres colegas à aprovação desta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Educação e de Fiscalização

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

REQUERIMENTOS

Nº 3.423/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a comunidade de Itajubá pelo transcurso do 190º

aniversário de fundação do Município. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 3.424/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a União dos Negros pela Igualdade pela celebração do

Dia Internacional de Combate ao Racismo. (- À Comissão de Direitos Humanos.)

Nº 3.425/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Pe. Agenor Roberto Silva por assumir a paróquia da

Imaculada Conceição, no Município de Camanducaia. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 3.426/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Escola Santo Tomás de Aquino pelo transcurso do seu

55º aniversário.
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Nº 3.427/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Colégio São Paulo Irmãs Angélica pelo transcurso do

seu 70º aniversário. (- Distribuídos à Comissão de Educação.)

Nº 3.428/2009, do Deputado Délio Malheiros, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Delegado de Polícia de Itamarandiba, Sr. José Olegário, e

com o responsável pelo destacamento da Polícia Militar do mesmo Município, Ten.

Maurício Aparecido Rocha, pelo trabalho que ambos vêm desenvolvendo. (- À

Comissão de Segurança Pública.)

Nº 3.429/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à revista “Viva Belo Horizonte” pelos 10 anos de

funcionamento. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 3.430/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Cel. PM Itamar de Oliveira Pacheco Filho pelos serviços

prestados no Comando da 14ª Região da Polícia Militar. (- À Comissão de Segurança

Pública.)

Nº 3.431/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à ARH Terceirização de Recursos Humanos Ltda. pelas

comemorações dos seus 15 anos de fundação. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 3.432/2009, do Deputado José Henrique, em que solicita seja formulada

manifestação de pesar pelo falecimento da Sra. Nysia Coimbra Flores Carone, ex -

Deputada Federal, ocorrido em 4/3/2009. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 3.433/2009, do Deputado Juninho Araújo, em que solicita seja encaminhado ao

Superintendente Regional do DNIT e ao Presidente da Cemig pedido de providências

para a iluminação urgente da trincheira, localizada na BR-381, que dá acesso à

cidade de Santa Luzia. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 3.434/2009, da Comissão de Justiça, em que solicita seja encaminhado ao

Presidente do Tribunal de Justiça pedido de providências para a criação de um cargo

de Juiz no Município de Paraopeba, de duas varas no Fórum do Barreiro, ou pelo

menos uma, e da Comarca de Pains, integrada pelos Municípios de Pimenta e

Córrego Fundo. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 3.435/2009, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao
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Superintendente Regional do DNIT e ao Diretor - Geral do DER-MG pedido de

providências para que seja construído um viaduto no entroncamento das Rodovias

MG-497 e BR-153, que ligam os Municípios de Prata a Uberlândia e Prata a Frutal.

Nº 3.436/2009, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

Diretor - Geral do DER-MG pedido de providências para que sejam concluídas as

obras de ligação entre o Município de Pavão e o entroncamento da BR-116, dentro do

programa Proacesso.

Nº 3.437/2009, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

Secretário de Transporte e ao Diretor - Geral do DER-MG pedido de providências

para pavimentação asfáltica das estradas que ligam os Municípios de Grão-Mogol até

a Usina de Irapé, de Irapé a Virgem da Lapa, de Pintópolis a Urucuia e de Urucuia a

Arinos.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão de Transporte (2)

e dos Deputados Irani Barbosa e Deiró Marra (2).

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados Elmiro

Nascimento (2), Doutor Viana, Juarez Távora e Leonardo Moreira.

O Sr. Presidente - A Presidência anuncia aos colegas e a todos que nos

acompanham que hoje é aniversário do colega Deputado Vanderlei Jangrossi e do

Governador Aécio Neves. Aos dois, em nome da Mesa e de todos os colegas,

desejamos muitas felicidades.

Com muito pesar e sentimento cristão, anunciamos o falecimento da Dra. Orcanda,

mãe do nosso colega Deputado Agostinho Patrus Filho, que também é Secretário da

Sedese. A toda a família enlutada, nossas condolências.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Deiró Marra.

O Deputado Deiró Marra - Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana, Sras.

Deputadas, Srs. Deputados, temos, nesta tarde, dois assuntos distintos de que tratar.

Em primeiro lugar, manifestamos a nossa insatisfação com o trabalho que tem sido

feito e com as questões que têm sido orquestradas pelos órgãos de segurança

pública do nosso Estado. Por diversas vezes, tivemos em Patrocínio, na nossa região
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do Alto Paranaíba, cidade co-irmã de Patos de Minas, terra do nosso querido

Deputado Elmiro, problemas seriíssimos na área de segurança pública. No ano

passado, após várias denúncias, conseguimos levar a Comissão de Segurança

Pública, à época presidida pelo Deputado Sargento Rodrigues, a essa localidade.

Fizemos, então, uma visita à cadeia. Depois de dois anos ocupando esta tribuna e

dizendo das dificuldades, da pouca vontade por parte dos órgãos da área com a

segurança pública na cidade, conseguimos levar a Comissão de Segurança Pública a

Patrocínio e mostrar a realidade do Município nesse aspecto. Infelizmente, fomos

proibidos de apresentar, para as redes públicas de televisão, o estado caótico em que

se encontrava a cadeia pública de Patrocínio. O Delegado de Polícia estava presente

e, seguindo orientações da Secretaria de Defesa Social, comprometeu-se a não

mostrar as imagens da cadeia. Tenho certeza de que tal fato não chegou ao

conhecimento do nosso Governador.

Independemente desse episódio, ocorrido em maio, já vínhamos denunciando as

fugas que aconteciam em conseqüência da situação. Só para que os senhores

saibam, além de Patos de Minas, que conta com o presídio regional, somente

Patrocínio tem outro presídio na região, construído há cinco anos, mais ou menos. Tal

presídio serve mais de 25 cidades. É evidente que a construção do presídio trouxe

também diversos transtornos, mas não houve a compensação social por parte do

Estado. Lembro-me muito bem das condições precárias que verificamos quando da

visita da Comissão de Segurança Pública da Assembleia local. Logo após a

audiência, solicitamos que o nosso Subsecretário de Defesa Social, Dr. Genilson,

levasse ao governo do Estado o nosso pedido para agilizar a construção da cadeia

pública. Em 2008, tivemos o compromisso, a certeza de que Patrocínio poderia ter

essa cadeia pública, que serviria aos Municípios como Guimarânia, Serra do Salitre,

Iraí, Coromandel, Monte Carmelo, uma região de quase 800 mil habitantes.

Sr. Presidente, o que muito estranhamos é que, depois dessa promessa, em

outubro do ano passado, houve uma rebelião no presídio e, conseqüentemente, uma

fuga em massa dos detentos. Pelos relatórios apresentados pela Seds, em tese

houve benevolência por parte do Delegado à época, bem como falta de ação da

Polícia Militar. Ficamos chocados com o acontecimento, mas o que nos trouxe a esta
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tribuna foi o fato de recentemente termos tomados ciência de que um compromisso

do governo não seria cumprido: a construção da cadeia pública ao lado do presídio,

numa área que foi cedida pelo Município de Patrocínio. Como compensação, haveria

a transferência da cadeia, localizada no centro da cidade, para uma área contígua à

penitenciária, com verba garantida no Orçamento. Mas, caro Deputado Elmiro, após

essa fuga, tivemos um imbróglio: a cadeia simplesmente não será construída tão

cedo, em represália por ter havido, por parte do Estado, ineficiência em garantir

segurança na cadeia já existente.

Nobres colegas, tenho certeza de que nosso Governador não tem consciência

desse fato porque, há mais de seis meses, estamos batendo à porta do gabinete do

Secretário de Defesa Social. O compromisso era de que as obras se iniciariam em

junho do ano passado. Elas ficaram para este ano, e nada foi feito. Isso caracteriza

descaso. Perseguir, punir a população de uma cidade ordeira com o atraso de uma

obra de vital importância como essa, por não ter havido, pelo aparato do próprio

Estado, a devida prestação do serviço de segurança pública, é inconcebível. Entendo

que isso só pode ser engendrado por pessoas que não têm realmente interesse no

crescimento e progresso da nossa Minas, tão anunciados pelo nosso Governador.

Temos segurado essa bandeira.

Portanto, ainda que relutando, somos obrigados a vir a esta tribuna trazer a público

essa questão, para que tanto o nosso Secretário de Defesa Social como todo o

governo tenham ciência dos graves problemas sociais que o atraso dessa obra trará

à população. Essa atitude pode, sim, ser o começo da solução. Volto a dizer que

tínhamos o compromisso de iniciar os trabalhos já no ano passado.

Quero também, Sr. Presidente, dirigir-me aos nobres colegas para comentar um

novo assunto. Pela segunda vez consecutiva, tivemos oportunidade de dirigir-nos a

um órgão, o DNPM, que, apesar de federal, tem em Minas a sua maior fonte de

arrecadação.

Gostaria, Sr. Presidente, nesta oportunidade, nestes minutos que ainda me restam,

de externar os graves problemas que há nesse órgão, em especial quanto à estrutura

física. Tive a oportunidade de ir lá e conversar com o atual Diretor, Dr. Sérgio Augusto

Damásio. E ouvi, senhores, o verdadeiro testemunho de um servidor que busca
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solução para um problema em relação ao qual, aparentemente, falta entendimento

tanto por parte do governo federal como também do nosso governo. Para que os

senhores saibam, o DNPM arrecadou, no ano de 2008, mais de R$899.000.000,00,

dos quais R$457.000.000,00, ou seja, 42,3%, são arrecadados em Minas Gerais.

Trata-se de um órgão federal que tem arrecadação de quase 50% em Minas Gerais e

pouco mais de 7% de seus funcionários lotados aqui, em Minas. Isso é, no mínimo,

um descaso conosco, os mineiros; no mínimo, um desrespeito para com o nosso

Estado. Esse órgão, como eu disse, tem quase 50% da sua arrecadação proveniente

das verbas em Minas Gerais e tem pouco mais de 7% dos seus funcionários lotados

aqui. A estrutura física do órgão, de um aparato que deveria existir para benefício dos

mineiros, está altamente comprometida, está aí hoje a nos deixar na mão. Esse é o

verdadeiro estado em que se encontra o nosso DNPM em Minas. Com isso, inúmeras

pilhas de processos se arrastam; licenças de operação e licenças para alvarás não

são liberadas. E Minas vem perdendo o seu espaço, a sua riqueza, porque não temos

um olhar firme sobre essa atuação.

Os senhores bem sabem que a nossa linha de conduta aqui tem sido sempre a de

trabalhar e apontar caminhos.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Quero cumprimentá-lo, Deputado, pelo

pronunciamento e também corroborar com a tese que V. Exa. expõe aqui, hoje,

confirmando que é verdade essa situação do DNPM, conforme fato que citarei. A Vale

do Rio Doce tem uma dívida com o DNPM decorrente das ações da Vale no Estado

do Pará. A Vale era detentora de uma mina de ouro no Município de Riacho dos

Machados. Trata-se de uma mina que funcionou há 15 ou 20 anos; depois, a Vale

resolveu desativá-la e vendeu a concessão dessa mina a uma outra empresa, e essa

empresa intermediária revendeu a concessão a um grupo de empresários

canadenses. Esse grupo adquiriu a concessão e está investindo no Brasil. Entretanto,

a reativação da mina depende de uma autorização do DNPM, para que se possa

fazer a transferência da concessão a essa empresa canadense. O grupo veio aqui,

nós promovemos uma recepção muito grande no Município de Riacho dos Machados

- um Município pobre, com um IDH de pouco mais de 0.5, uma cidade com quase 12

mil habitantes - , e o DNPM não quer fazer a concessão em decorrência da dívida da
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Vale com o Estado do Pará. Estamos em vias de perder, Deputado Deiró Marra,

investimentos no valor de US$170.000.000,00 numa cidade pobre, numa região

empobrecida.

O pessoal, em conseqüência de uma norma deliberativa do DNPM, não se rende às

evidências, à situação que estamos vivendo. Está na contramão da história. Enquanto

procuramos a iniciativa privada, ou seja, enquanto estamos atrás de empresários

para investirem em Minas Gerais, o DNPM está espantando investidores canadenses

que querem aplicar aqui US$170.000.000,00. Obrigado.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Deputado Deiró Marra, cumprimento

V. Exa. e faço coro com suas palavras. Quanto ao DNPM, realmente estamos

vivendo um caos em Minas Gerais. Como prova dessa assertiva, lembro que temos

um requerimento aprovado na Comissão de Minas e Energia, recentemente criada

nesta Casa para debatermos essa questão.

Hoje pretendo falar sobre o Sul de Minas. Aproveito para cumprimentar também o

grande amigo e companheiro Vereador Moacir Franco, de Pouso Alegre. Ressalto

que ainda não temos informações sobre a movimentação de inúmeros projetos do

DNPM do Sul de Minas, particularmente de São Tomé das Letras, que é o maior pólo

de quartzito do mundo. Por isso, sua manifestação nesta tarde é muito importante.

Estamos aguardando a realização de uma audiência pública, a fim de conhecermos

de perto a estrutura a que V. Exa. se refere. Temos de apresentar ações. O Deputado

Carlos Pimenta denuncia a grave situação em que se encontra sua região. Da mesma

forma, ratifico nossa preocupação com o Sul de Minas, no tocante ao decreto que

trata de lavras e à movimentação de todos os projetos no DNPM. Parabéns!

O Deputado Deiró Marra - Para que os senhores tenham uma idéia, Deputados

Dalmo Ribeiro Silva, Carlos Pimenta e Antônio Carlos Arantes, dos 1.200 funcionários

do DNPM no Brasil, temos apenas 32. Isso é um afronta ao nosso Estado, já que

50% da arrecadação saem daqui. É preciso que nossa bancada de Deputados

Federais articule para que tenhamos funcionários com capacidade, à altura. Não

estou falando de 600 funcionários, número este que, aliás, seria justo, mas do quadro

mínimo, que é composto de 60 servidores. Há mais de 10 anos, esse órgão federal

apresenta essa precariedade. Precisamos abraçar essa causa, pois isso representa
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quase 50% da arrecadação do Estado. Obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.

O Deputado Carlos Pimenta - Meu caro Presidente, Deputado Doutor Viana,

Deputadas e Deputados presentes, senhoras e senhores, imprensa;

coincidentemente, Deputado Deiró Marra, estava me programando para fazer um

pronunciamento a respeito do momento econômico que estamos vivendo. Na

verdade, essa crise já deixou de ser financeira e passou a ser econômica. Para

superar esse obstáculo, é necessário que as autoridades federais, estaduais e

municipais cumpram seu dever, façam sua parte.

A questão do Departamento Nacional de Pedras e Minerais - DNPM - é muito séria.

Há pouco tempo, eu dizia que estamos em uma verdadeira cruzada para fazer com

que esse órgão libere a concessão de uma empresa canadense que quer investir no

Norte de Minas, em Riacho dos Machados. Trata-se de uma cidade pobre, que está

em uma área endêmica de doença de Chagas, cujo IDH gira em torno de 0,53, um

dos menores do Estado. Uma cidade que precisa de investimentos, que não tem

indústrias e que sobrevive apenas do FPM, que caiu em virtude da baixa da

arrecadação do IPI e de outros impostos. Estamos vivendo esse dilema. A empresa já

está apta a investir US$170.000.000,00 em Minas Gerais, o que vai gerar 250

empregos diretos e transformar a região de Riacho dos Machados. Em virtude desse

confronto, dessa queda-de-braço entre o DNPM e a Vale, essa briga já chegou ao

STF, porque o DNPM não emite a ordem de instalação da empresa canadense, que

vai explorar uma mina de ouro fechada há 15 anos no Município de Riacho dos

Machados.

Trata-se de um debate que deve ser feito às claras, e, para isso, a Assembleia tem

a Comissão de Minas e Energia, mas ainda é preciso convocar os representantes do

DNPM, bem como os representantes do governo federal, para fazer chegar ao

Presidente Lula essa aberração que está acontecendo. Muitas vezes creditamos

vários feitos ao Presidente Lula, mas, na verdade, quem comete a burrice são os

tecnocratas, os burocratas que se acham acima da lei, os maiorais, tomando atitudes

dessa natureza, o que faz com que pessoas culpem o Presidente Lula por situações

como essa.
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Temos grande chance de fazer uma discussão mais aprofundada. Aliás, o Diretor-

Geral do DNPM em Minas Gerais, o Dr. Sérgio, é uma pessoa extremamente capaz,

um funcionário de carreira que tem grande sensibilidade, apesar de muitas coisas

fugirem a sua competência e autonomia. Isso porque ele fica concentrado em Brasília

enquanto tudo acontece. O mesmo também acontece com o Presidente e seus

Ministros, que ficam sem saber de nada, enquanto o Brasil sofre um prejuízo enorme.

Chegou a hora de haver uma discussão mais aprofundada a respeito. Foi bom

tocarmos nesse assunto porque meu pronunciamento hoje é exatamente a respeito

da presença do Presidente Lula em Minas Gerais, especialmente na cidade de

Montes Claros, no dia 6 de abril, ocasião em que será instalado o Conselho

Deliberativo da Sudene, sob a Presidência do Presidente Lula e com a presença de

todos os Governadores do Nordeste brasileiro. Uma oportunidade como essa, que se

vislumbra numa reunião de trabalho, só aconteceu na época em que Francelino era

Governador de Minas. Nesse período, as reuniões realmente aconteciam em Minas

Gerais.

Posteriormente, o Presidente Fernando Henrique Cardoso acabou com a Sudene;

criou uma agência de desenvolvimento no lugar de uma superintendência, sem

dinheiro, sem autonomia e sem recursos, o que trouxe um prejuízo incalculável para

todo o Norte de Minas e, agora, para o Jequitinhonha e o Mucuri.

Então, Presidente, no dia 6, seria bom que esta Casa se fizesse presente à

mencionada reunião. V. Exa. conhece bem a região e sabe que temos de fazer

número nela, maciçamente. Isso porque estamos falando de investimentos apenas

para este ano. Investimentos de quase R$1.500.000.000,00 para o Norte de Minas e

para o Vale do Jequitinhonha. É dinheiro do governo federal, dinheiro do Fundo de

Investimento do Nordeste Brasileiro - Finor. Um dinheiro constituído pelo Imposto de

Renda e um dinheiro barato, porque as empresas que se instalam para montar uma

pequena indústria, seja ela urbana, seja do setor agropecuário, além de terem em

suas mãos esse dinheiro barato, também têm isenção de impostos por 10 anos.

Dessa forma, essas empresas ficam durante 10 anos isentas de recolher os impostos

municipais, o ICMS e os impostos federais, com tempo suficiente para se instalarem e

promoverem o desenvolvimento.
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Não podemos nunca deixar de comparecer a essa reunião. Não só eu, que sou do

Norte de Minas, de Montes Claros, mas também os companheiros e companheiras

votados no Jequitinhonha, no Norte de Minas, no Nordeste brasileiro e no Noroeste

mineiro, a fim de mostrarmos a importância e a autonomia dada pelo Presidente Lula

à Sudene ao criá-la e recriá-la.

Mas quero destacar a participação importantíssima do Governador Aécio Neves,

porque não adianta promovermos uma reunião dessa natureza em Montes Claros e

termos dinheiro ao alcance da mão, se o Estado não estiver preparado para elaborar

os projetos e ajudar a iniciativa privada a fazer os seus programas. E o Governador

Aécio Neves foi decisivo neste ponto: além de estar presente - lembrando que vai ser

o anfitrião de todos os Governadores do Nordeste brasileiro -, ele está mostrando que

Minas é um Estado preparado, que sabe de sua responsabilidade e não se exime de

assumi-la. O Governador Aécio Neves vai estar com o Presidente Lula para mostrar

que, dadas as suas características e dificuldades, Minas faz parte da região do

Polígono da Seca do Nordeste brasileiro e não vai se furtar ao compromisso de

assumir sua responsabilidade.

Também nesse dia, meu caro Tenente Lúcio, o Presidente Lula vai inaugurar a

usina de biodiesel de Montes Claros, que hoje já está gerando dezenas de empregos,

e vai gerar centenas, porque vai mobilizar toda a região norte-mineira. Hoje a matéria-

prima para o biodiesel, a soja, vem da região de V. Exa., do Triângulo. Mas estamos

mobilizados e vamos mostrar a viabilidade da plantação de mamona, pinhão-manso,

girassol e outras oleaginosas para a produção da matéria-prima do biodiesel. E

vamos estar com o Presidente Lula e o Governador do Estado na inauguração dessa

usina.

Vivemos um momento extremamente complicado e difícil, pois a crise por que

passa o mundo deixou de ser eminentemente financeira, já que foram aplicados mais

de US$15.000.000.000.000,00 no sistema financeiro de todo o mundo, e passou a ser

econômica. Vivemos o caos econômico: não se arrecada mais, ninguém quer investir,

ninguém quer dar um passo adiante, ninguém quer ousar e investir nos países

emergentes, principalmente, como o Brasil. Mas vemos nisso a nossa grande

oportunidade de explorar o que temos de melhor: a mão-de-obra, o comércio interno,
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o mercado interno. Temos de dar um fim a essa dependência. Fala-se que o mundo é

globalizado, mas o mundo globalizado precisa do Brasil. Sem o Brasil, o mundo não

se alimenta e não sobrevive. Então este é momento de mostrarmos a grande força do

Brasil e fortalecermos o mercado interno do País, investindo em projetos produtivos,

que geram empregos e produzem alimentação para o País e para o mundo.

Vemos o desemprego bater às portas das indústrias, que estão quebrando e

fechando. Ora, a grande indústria brasileira é o trabalho no campo. Mas esse trabalho

precisa ser organizado; não pode ser essa baderna que vemos aí, quando

movimentos insuflados por questões políticas querem promover a algazarra, a

desordem, a quebradeira. Isso é contra o momento que vivemos. Acho que está na

hora de pararmos de passar a mão na cabeça de incompetentes, de pararmos de

injetar recursos públicos nesses movimentos que são eminentemente políticos, e

começarmos a valorizar a propriedade, o trabalhador, as pessoas que se sabem

importantes no processo de investimento e as indústrias que sobrevivem à custa do

seu próprio trabalho, deixando de dar valor àquelas indústrias sanguessugas, que

vivem na dependência de recursos públicos.

O momento é de reflexão, de acolhermos o Brasil e de os Prefeitos e Governadores

fazerem o melhor para seus Municípios. É o momento de o Presidente da República

assumir a sua condição de líder maior deste país e dar um basta nos setores do

governo federal que estão na contramão da história. Como esse fato relativo ao

DNPM, em que não querem trazer a iniciativa de outros países e permitir que milhões

de dólares sejam investidos aqui. É preciso desburocratizar e tirar essa influência

política - políticos que querem apenas se locupletar e partidos querendo apenas seus

pedaços, mas despedaçando o País. Devemos procurar, dentro da ética, da moral, da

consciência e do respeito às instituições e ao povo brasileiro, valorizar quem,

efetivamente, tem valor.

Vou propor que a Casa constitua uma comissão especial para que possamos estar

presentes em Montes Claros no dia 6, levar essas questões ao Presidente Lula e

valorizar o Conselho Deliberativo da Sudene, principalmente os órgãos de Estado que

estão preparando-se para não perderem os recursos disponíveis. No ano passado,

Minas Gerais tinha à sua disposição R$1.500.000.000,00 para projetos da Sudene,
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mas não apresentou nenhum porque não estava preparada. Os recursos de Minas

foram para a Bahia, o Ceará, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, enfim, para o Nordeste.

Isso, por despreparo nosso. Mas, ao ter conhecimento, o Governador tomou as

providências necessárias, e esta reunião em Montes Claros será a estréia de Minas

Gerais na busca desses recursos tão necessários à população norte-mineira.

Obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Padre João.

O Deputado Padre João* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, público que nos

acompanha nas galerias, telespectadores da TV Assembleia, primeiramente quero

destacar os investimentos, em fase avançada de discussão, relativos à agricultura no

País, com maior montante para Minas Gerais. O grande desafio da agricultura e da

pecuária hoje não é mais o crédito, mas a garantia de preço. Graças ao clima e à

qualidade das nossas terras, a produção por hectare na pecuária e na agricultura tem

sido excelente. Mas a garantia de preço é o gargalo do nosso próprio governo, como

também falta responsabilidade e compromisso dos governos de Estado.

Em alguns Estados, a relação estreita de parceria avança mais. Infelizmente, em

Minas Gerais o único avanço de parceria que houve com o governo federal foi ou está

sendo o seguro, em que o governo federal entra com 50% e o estadual com 25%.

Hoje, o agricultor pelo menos tem essa cobertura de 75%. Porém, há a garantia do

preço mínimo, e o governo federal já avançou para alguns itens. Nem precisava dizer

o termo adequado, embora a lei e as decisões do governo digam “preço mínimo”.

Talvez fosse melhor dizer “preço justo”, de forma que não fosse pago por produto - de

qualquer agricultor, ou mesmo pecuarista, na colheita, na safra - valor inferior ao que

investiu.

Muitos dizem que no Brasil temos agricultura subsidiada, mas na verdade, em

relação ao crédito, temos uma facilitação muito grande, um custo muito baixo do

dinheiro destinado à agricultura. Porém, isso não basta. Como os governos do Estado

podem facilitar? Temos experiência melhor no Estado de São Paulo, referente a

alguns itens, no que tange ao ICMS, por exemplo. No Paraná, os avanços são bem

maiores. Às vezes colocam Minas Gerais como modelo. Infelizmente, não chegamos

a isso. Outros Estados, até mesmo São Paulo, em determinadas questões, estão
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mais avançados que Minas Gerais. Em relação à tarifa de água para agricultura, por

exemplo. O que resolve termos uma das maiores empresas na produção de energia,

produção, transmissão e distribuição de energia? A Cemig, diretamente, participa das

três fases - produzir, transmitir e distribuir -, o que é até considerado ilegal por alguns,

se se verificar a lei da Aneel. O que resolve termos essa maior empresa e ela

continuar sacrificando os mais pobres, sobretudo os da agricultura, aqueles que

dependem da irrigação? Só produzirão maior qualidade e quantidade usando a

irrigação. Gozam de certo benefício quando essa irrigação é feita à noite, mas no

sistema de irrigação, às vezes, num raio de 50m, utiliza-se um único canhão que tem

que ser trocado de tempo em tempo. Ou seja, a pessoa tem de estar no campo, no

meio do mato ou de uma plantação, correndo risco, pois sabemos que a maior parte

dos animais peçonhentos têm vida noturna. Como colocar essas pessoas em risco

para usufruir de um pequeno benefício? Tem que ser levado em conta que, numa

série de fatores, o Estado poderia ter mais presença, para garantir que o agricultor e

o pecuarista tivessem, de fato, renda.

Então, o governo federal entra com o crédito e uma boa parcela, arcando com a

assistência. São várias entidades. A própria Emater recebe todo ano um montante

significativo. Salvo engano, no ano passado recebeu mais de R$5.000.000,00 para

facilitar a assistência técnica, que ainda custa caro para o Município. Aliás, em muitos

lugares não é ainda o que o agricultor precisa em relação à presença do técnico, do

agrônomo e do engenheiro, assim como do serviço numa linha mais destinada à

agroecologia e à elaboração de projetos.

Essa ausência do Estado vem onerando muito o agricultor, de tal maneira que

trabalha e trabalha, mas não tem renda. No primeiro ano do governo Lula, iniciou-se

com aproximadamente R$2.000.000.000,00 para a agricultura familiar. Em razão da

crise, a proposta do governo para este ano, quando se juntam a agricultura familiar e

a empresarial, é chegar a R$100.000.000.000,00 - repito, para a agricultura familiar e

a empresarial. Esse é um montante que nunca houve na história. Portanto, essa é a

perspectiva e o planejamento para o Plano Safra 2009-2010.

Como disse, no primeiro ano do governo Lula começou-se com

R$2.000.000.000,00 para a agricultura familiar. Neste ano, chegamos a
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R$13.000.000.000,00 para a agricultura familiar e R$65.000.000.000,00 para a

agricultura empresarial. O que se espera agora é dar um salto de

R$78.000.000.000,00 para R$100.000.000.000,00.

Há um esforço enorme para resolver um outro problema da agricultura, que é a

comercialização. Falta um programa do governo do Estado com o intuito de se

estabelecer uma parceria com os governos municipais a fim de garantir a qualidade

das estradas vicinais. Na verdade, o maior número de quilômetros em estradas se

encontra no Município, pois são estradas-tronco, depois galhos para se chegar a

cada propriedade. O Município não dá conta ou não vem realizando esse trabalho.

Isso inviabiliza a atividade econômica ou então leva o agricultor e o pecuarista a ter

uma atividade que não depende tanto da estrada. Se for produção de leite, depende-

se da estrada quase todos os dias: dia sim, dia não. Portanto, a vida do homem, da

mulher, do jovem e da criança do campo ainda está muito sacrificada. Falta seriedade

do governo do Estado para, em sintonia com os governos municipais e federal,

possibilitar melhor qualidade de vida para o homem e a mulher do campo.

Sr. Presidente, da minha parte seria apenas para fazer barulho, pois não resolve.

Não conseguimos instalar nenhuma CPI no governo Aécio. Não se consegue ter um

trabalho sério de CPI. Deveríamos instalar uma CPI nesta Casa para apurar esse

imbróglio do programa Luz para Todos. A execução desse programa no nosso Estado

é uma vergonha. Enquanto outros Estados já universalizaram o programa Luz para

Todos, aqui ele está parado. Mesmo com as metas apresentadas recentemente pela

Cemig, maior empresa prestadora do serviço, não se consegue universalizar a

eletrificação rural até o final de 2010. Ainda há mais de 100 mil famílias sem energia

elétrica. É esse o tratamento que queremos estender para o País inteiro? É esse o

tratamento que queremos para a criança, o jovem, o homem e a mulher do campo?

Sabemos que, em Minas Gerais, foi gasto um valor bem superior ao que outras

empresas gastaram, como a Energisa - denominada anteriormente Força e Luz

Cataguazes-Leopoldina. O custo de ligação da Energisa foi quase a metade do que a

Cemig pagou. Qual a relação da Cemig com a Andrade Gutierrez, com a Queiroz

Galvão? As empresas terceirizadas, que pegaram a maior parte e executaram o

programa, foram as mesmas que fizeram altas doações para campanhas de uma
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parte de políticos. Então, qual é essa relação?

Lamentavelmente, não conseguiremos emplacar aqui uma CPI. O programa está

emperrado, e é uma falta de respeito com os que permanecem no campo, ou seja,

115 mil famílias. Mais de meio milhão de pessoas não têm acesso à energia elétrica

e, conseqüentemente, não têm acesso a um tanque de resfriamento de leite, a uma

geladeira, a um chuveiro e a tantos outros serviços essenciais à vida. São essas as

minhas considerações, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado - Gostaria de saudar a todos e a todas. Novamente,

venho a esta tribuna comemorar mais uma vitória de toda a população de Minas

Gerais. Por isso é importante acreditar, trabalhar e mobilizar. Quando há mobilização,

há vitórias. Lembro um pouco do passado para os muito descrentes, que não

acreditam na possibilidade de fazermos mudanças e transformação. É difícil, mas

conseguimos. Aliás, há um ditado popular que diz: “Água mole em pedra dura tanto

bate até que fura”. Em nosso mandato, acontece dessa forma. Assim escolhemos um

tema, trabalhamos e discutimos quantas vezes forem necessárias. Com grande

mobilização de entidades e de associações, com a nossa assessoria trabalhando na

divulgação dos trabalhos, com o apoio da assessoria jurídica, conseguimos com êxito

impedir a cobrança da taxa de incêndio para todas as residências de Minas Gerais.

Entramos com uma ação no STF questionando a taxa de incêndio para o comércio e

a indústria. Estamos também com uma ação na Justiça, pois grande parte dos

recursos arrecadados com a taxa de incêndio, aliás quase sua totalidade, fica para o

caixa único do Estado, e os Municípios estão com muitos problemas com os

equipamentos do Corpo de Bombeiros.

A cidade de Uberlândia, como a maioria dos Municípios de Minas Gerais, não tem

escada magirus. Os recursos da taxa de incêndio cobrados do comércio e da

indústria seriam investidos na manutenção e melhoria dos equipamentos do Corpo de

Bombeiros, o que não tem ocorrido. Foi uma grande vitória impedir a cobrança da

taxa de incêndio para as residências. Conseguimos acabar com as taxas para

chamar a polícia e para fazer o boletim de ocorrência; realizamos uma grande
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campanha popular, em que se propôs a redução da tarifa de energia elétrica em

Minas Gerais - e foi uma redução histórica de 17%, a primeira em 56 anos da Cemig.

A mobilização foi grande. Conseguimos provar irregularidades na planilha de custos.

A nossa conta de luz, a mais cara do Brasil, baixou 17%. Continuamos lutando pela

redução do ICMS cobrado na conta de energia elétrica da Cemig, que também é o

mais elevado do País - com a cobrança por dentro, atinge 40%.

Muitos não acreditaram que as ações referentes à Copasa seriam possíveis. O

serviço que essa empresa presta também é essencial, assim como a energia elétrica.

A tarifa de água cobrada em Minas Gerais é uma das mais caras do Brasil. A Copasa

atende à maioria dos Municípios mineiros, ela está presente em mais de 500

Municípios. Sempre digo que o valor da água da Copasa é a preço de vinho. Os

aumentos dos últimos anos foram exorbitantes, bem acima da inflação. Já entramos

com três representações no Ministério Público questionando os valores dos reajustes,

a qualidade do serviço, o esgoto jogado em rios, córregos e lagoas, e que não é

tratado. E a população paga pela água e pelo tratamento do esgoto, que muitas

vezes é cobrado atingindo até 80% do valor da conta - em algumas cidades onde não

existe esse tratamento, ele chega a 100%. Por meio do Ministério Público e do

Promotor Antônio Baêta, conseguimos uma liminar que proíbe a empresa de reajustar

as contas de água e esgoto. A liminar foi concedida em janeiro pelo Tribunal de

Justiça de Minas Gerais, e a Copasa queria conceder um aumento médio de 8,65%, a

entrar em vigor a partir de março, ou seja, a partir deste mês. A empresa não ficou

satisfeita, entrou com recurso no Tribunal de Justiça e perdeu, tendo recorrido, então,

ao Superior Tribunal de Justiça.

Obtivemos uma grande vitória, conforme mostra matéria publicada no jornal “O

Tempo”: “Superior Tribunal de Justiça também proíbe aumento na conta de água em

Minas Gerais. Reajuste só pode ser concedido por agência reguladora, órgão que

ainda não existe no Estado”. A Lei nº 11.445, de 2007, estabelece que o único órgão

que pode definir o aumento do valor da conta de água é uma agência reguladora

autônoma e independente, com participação dos Municípios, dos consumidores, das

entidades. Mas infelizmente essa agência não foi criada em Minas Gerais. Portanto a

legislação federal estabelece essa obrigação, e o Estado não a cumpriu; ao contrário,
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aumentou a conta de água e esgoto, o que vem repetindo-se a cada ano.

Em 2007 entramos com representação no Ministério Público. Por meio de ações

como essa, conseguimos a liminar que proíbe a Copasa de reajustar as tarifas. Foi

uma grande vitória do consumidor. Isso mostra, mais uma vez, a atuação do nosso

mandato em defesa dos consumidores mineiros, em defesa do povo. A economia

prevista está em torno de R$20.000.000,00. A Copasa não tem motivo algum para

alegar prejuízo, porque seus lucros, ano após ano, realmente só crescem. Tenho

dados sobre os valores repassados apenas aos acionistas.

Para se ter uma idéia, em apenas nove meses de 2008, o lucro líquido da empresa

foi de R$349.000.000,00. Em 2006, foram distribuídos pela Copasa mais de

R$246.000.000,00 de dividendos a seus acionistas. Segundo o Setor de Relação com

Investidores 1, em 2003 foram distribuídos mais de R$49.000.000,00; em 2004, mais

de R$140.000.000,00; em 2005, mais de R$156.000.000,00; e, somente até setembro

de 2008, mais de R$76.000.000,00. Em menos de seis anos foram distribuídos aos

investidores e acionistas quase R$600.000.000,00, mais de meio bilhão de reais que

saíram do suor dos trabalhadores de Minas Gerais, que pagam um valor absurdo por

suas contas de água. De 2006 para cá, a tarifa de água e esgoto chegou a subir mais

de 45%, e, com isso, foram distribuídos R$246.000.000,00 de dividendos pela

Copasa.

Portanto, os reajustes concedidos, com certeza, oneram os consumidores de forma

desproporcional, excessiva e totalmente injusta e desumana. Por isso é importante

acreditarmos na mobilização, na união e na luta. Temos que acreditar. Nossa

campanha por uma tarifa justa para a conta de água não vai parar por aqui. Vamos

continuar a lutar e cobrar que a Copasa cumpra com sua responsabilidade. A Copasa

assinou contratos - até com muitas cidades - em que o departamento era municipal.

Quero destacar aqui o exemplo da cidade de Contagem. A Copasa assumiu o

contrato em 1974 para um prazo de exploração de 100 anos. São 150 mil domicílios,

com uma arrecadação aproximada de R$10.000.000,00 por mês, sem pagar nenhum

imposto. Recebeu todas as estações e tudo o que tinha de graça da Prefeitura, sem

pagar nenhum centavo de imposto. Só de ISS a Copasa deveria pagar

R$3.000.000,00 por ano e está totalmente isenta de qualquer tributação.
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Além de tudo isso, a Copasa não cumpre com suas responsabilidades. Foi feito um

convênio com a Prefeitura de Contagem em 2004, em torno de R$116.000.000,00, e

a Prefeitura ainda teria que dar uma contrapartida de 30%, mais de R$35.000.000,00.

Infelizmente, não havia nenhum aditivo para renovação do contrato. É necessário que

o contrato seja renovado, senão as obras de saneamento da cidade de Contagem

vão parar. Quais as obras que correm risco de paralisação? Os córregos dos Bairros

Alterosa, Nacional, Parque São João, Bacia da Pampulha, Córregos Maracanã e

Imbiruçu e Bacia de Várzea das Flores. Sabem quantas mil pessoas jogam esgoto

nessas bacias? Mais de 200 mil pessoas, e o esgoto é jogado nas Bacias da

Pampulha e de Várzea das Flores sem nenhum tratamento. Essa é uma

responsabilidade da Copasa porque a população da Região Metropolitana e do resto

do Estado paga muito caro pelo tratamento de esgoto e um valor absurdo pela água.

E, infelizmente, a Copasa não está cumprindo sua responsabilidade, jogando detritos

e esgoto nos lagos, provocando uma enorme poluição. Sabemos que a caixa d’água

da Região Metropolitana está em Contagem.

Então, se essas obras pararem, não haverá possibilidade de despoluir a Lagoa da

Pampulha nem a Bacia de Várzea das Flores, e não haverá condições de dar

prosseguimento às obras. Tudo se inicia ali, em Contagem. Então é muito importante

que se renove o convênio e que essas obras continuem. Parabenizo a Prefeita de

Contagem, Marília Campos, que está comprometida com a questão, inclusive está

fazendo uma reunião com a diretoria da Copasa e reuniu grande parte dos Deputados

numa coletiva aqui, na Casa, a fim de contar com o apoio de todos os parlamentares,

objetivando sensibilizar a Copasa a dar continuidade aos trabalhos de despoluição e

de saneamento básico em Contagem.

Enfim, Sr. Presidente, agradeço o apoio que vimos recebendo, bem como o carinho

de todas as pessoas. Em nosso gabinete, recebemos “e-mails”, fax, cartas e

telefonemas parabenizando-nos por nosso trabalho. Estamos cumprindo nada mais

do que a nossa responsabilidade. Daremos prosseguimento à nossa luta por um

preço justo no valor da conta de água da Copasa. Continuaremos, inclusive, com

representações envolvendo os departamentos municipais, onde não houver a

Copasa. Se houver aumento e não for respeitada a Lei nº 11.445, de 2007,
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entraremos na Justiça. Todas as cidades, atendidas pelo departamento municipal ou

pelo departamento privado, são obrigadas a ter uma agência que regule o setor. Não

se pode colocar a raposa para tomar conta do galinheiro. É necessário haver um

órgão que regule o setor, com a participação da sociedade, das entidades dos

Municípios, a fim de analisarem a planilha e verem se realmente é necessário o

reajuste. Portanto é necessário um órgão fiscalizador. No caso da Copasa, como

disse, é uma galinha tomando conta do galinheiro, pois o governo do Estado é

acionista, e a Sedru é responsável por analisar os reajustes. Colocam, assim, os

reajustes que querem, sem critério nenhum. A Lei nº 11.445 deixa bem claro que só

pode haver reajuste se houver um órgão regulador. Assim, nos Municípios onde não

os houver, solicitamos que os Vereadores, que as entidades, que a população entre

em contato com o nosso gabinete para entrarmos com ações na Justiça. Não

permitiremos nenhum aumento do valor da conta de água, seja pela Copasa, seja

pelo departamento municipal, se não for dentro dos critérios que a legislação

estabelece.

A nossa luta continua. Parabenizo todos os que contribuíram para essa campanha

da Copasa. Até o momento, tivemos o êxito de impedir o reajuste. O jornal “Super”

desta semana traz as seguintes manchetes a respeito do assunto: “Deputado Weliton

Prado é o autor dos requerimentos que embasaram a ação do MP”; “Justiça proíbe

Copasa de reajustar tarifas”; “Empresa queria reajustar as contas residenciais em

8,65%”; “Weliton Prado batalhou contra o reajuste”; “Reajuste seria no dia 1º”. Então

se trata de uma grande vitória. Nossa luta não pára por aqui.

Finalizando, digo que daremos prosseguimento à nossa campanha em relação ao

DPVAT, ao seguro obrigatório. Em relação à Taxa de Licenciamento, estamos

estudando uma Adin, pois ela é totalmente inconstitucional e não é cobrada pelos

outros Estados. O IPVA, por sua vez, é um dos mais caros do Brasil. Se verificarmos

quanto realmente vale o veículo, veremos que a população está pagando um valor

muito acima do real. Estamos entrando, portanto, com ações com esse objetivo.

Parabenizo e agradeço a todos os que contribuíram com essa campanha, como o

Ministério Público e o Poder Judiciário. A nossa luta continua e com muita força, pois

o valor da água da Copasa é alto, e tanto água como energia elétrica são serviços
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essenciais, que não podem ser tratados como mercadoria. Muito obrigado.

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.

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 3.435 a 3.437/2009,

da Comissão de Transporte. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento

Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário da comunicação apresentada

nesta reunião pelo Deputado Leonardo Moreira - informando sua renúncia como

membro efetivo da Comissão de Defesa do Consumidor (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos

- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso VIII

do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos do Deputado Deiró Marra (2),

solicitando a retirada de tramitação dos Projetos de Lei nºs 3.061 e 3.064/2009

(Arquivem-se os projetos.).

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Transporte, solicitando seja

encaminhado ao Ministro dos Transportes pedido de informações sobre o início das

obras de recuperação da BR-135, em especial o trecho de acesso da BR-040 ao

Município de Montes Claros, bem como os dados da empresa responsável por essas

obras, a previsão de recursos e o prazo de execução. Em votação, o requerimento.

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

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Transporte, solicitando seja encaminhado ao



____________________________________________________________________________
367

Ministro dos Transportes pedido de informações sobre as obras de construção da

terceira etapa do Anel Rodoviário de Montes Claros, bem como os dados da empresa

responsável por essas obras, a previsão de recursos e o prazo de execução. Em

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

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Irani Barbosa, solicitando que o Projeto de Lei nº

2.706/2008 seja distribuído à Comissão de Defesa do Consumidor. Em votação, o

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

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Vem à Mesa requerimento do Deputado 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 Sr. Presidente - 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, ou que nos assiste pela TV

Assembleia; nesta tarde quero trazer à reflexão dos colegas a grave preocupação

com um dos setores que, historicamente, fazem o desenvolvimento de Minas Gerais

e do País. Mais uma vez, esse setor amarga enorme prejuízos, e não podemos

associá-los à crise internacional, porque vejo muito mais o indicativo de especulação

e exploração. Refiro-me ao produtor rural, de modo especial o produtor de café, que

enfrenta dificuldades todos os anos. Fui produtor de café e conheço bem o assunto.

Muitas pessoas, ao tomarem um cafezinho, não fazem idéia de quanto se trabalhou

para que esse hábito saudável pudesse ser mantido, um hábito incorporado à vida da

maioria dos brasileiros e à rotina de alimentação de boa parte da população mundial.

É bom frisar que o café - e já está absolutamente e cientificamente provado - é, sim,

alimento saudável, com uma série de propriedades que contribuem para uma boa

saúde. E, em especial, o café tem propriedades conhecidas por todos, é um

estimulante que não traz graves prejuízos.

Portanto, é algo que se incorpora a trabalhos científicos em que se demonstra com

clareza que nas escolas em que há disponibilidade do café para as crianças - ele

puro ou associado ao leite - a criança permanece mais atenta, mais envolvida, mais
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motivada a participar das atividades, usando um alimento que é um estimulante

saudável. Não vou me alongar nesse aspecto porque a história, os nossos hábitos e a

nossa cultura se encarregaram de mostrar que o cafezinho faz parte da rotina. Há o

café da manhã, ao despertarmos, ao partirmos para um dia de trabalho. Há o café

como um alimento para o trabalhador no seu pequeno intervalo, o trabalhador da

construção civil, da lavoura, e tantos outros. Mas esse café é produzido numa

atividade considerada lavoura perene, anual, e não da forma como se vai ali e se

colhe o grãozinho de café que a natureza trouxe. Trata-se de uma lavoura

extremamente exigente. Ela está sujeita a uma enormidade de pragas que se

proliferam de forma muito rápida e exigem um combate permanente, de preferência

de natureza preventiva, para evitar o uso excessivo de agrotóxicos. Trata-se de uma

lavoura que exige muito investimento em adubação, que exige muita mão-de-obra.

E aí começa a entrar um aspecto social dessa atividade, que é extremamente

relevante: é a atividade agrícola que mais emprega. E isso disparado, longe de

comparação com outras atividades. É a atividade agrícola que mais emprega em

Minas Gerais. São milhões de mineiros que se sustentam a partir do trabalho na

cadeia produtiva do café, desde a sua produção nas fazendas, passando pela fase de

implantação da lavoura até a colheita, o beneficiamento, o transporte, a

comercialização e a industrialização. E ele não se limita a gerar benefício direto em

dezenas, centenas de cidades mineiras, cidades cuja economia gira em torno do

café. Ele gera emprego na fazenda, na cidade e gera divisas para o Brasil. Ao longo

da nossa história, o café fez e continua fazendo a história e o crescimento de Minas e

do Brasil. Ele é um dos principais produtos da nossa balança comercial. Quando o

governo vem a público e diz: “O Brasil está superavitário, exporta mais do que

importa. Estão entrando milhões em dólares no Brasil”, é o suor de quem está

trabalhando e produzindo o café que é exportado para o mundo inteiro.

O Brasil responde por cerca de 50% da produção de café de todo o mundo.

Estamos longe de ser o país que mais bebe café. São muitos os que consomem

muito mais café que os brasileiros, a América do Norte, até mesmo os argentinos.

Mas quero chegar a essa exploração criminosa contra o produtor de café, e há

necessidade de que o governo acorde para isso, porque ele não estará atendendo a
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um fazendeiro isoladamente ou a um produtor. Eu insisto: são milhões de pessoas

cujo emprego depende dessa atividade.

Houve, na década de 30, uma quebradeira em Minas e em São Paulo por causa da

Bolsa de Nova York, de falta de uma política pública para o café, e houve um ciclo de

miséria. Isso porque milhões de pessoas perdem o emprego, perdem a possibilidade

de ter uma vida digna. É curioso, pois, falar que se vai fechar uma empresa, uma

indústria qualquer que gere 200, 300, 500 empregos - o que realmente é uma

tragédia -, vira manchete nos jornais; há quase que uma comoção social. Agora, você

começa a perder postos de emprego no campo, porque a atividade agrícola começa a

ficar inviável, dando prejuízo, e parece que o governo não se sensibiliza com isso. Aí,

vão inchar mais as cidades, aumentar as favelas, a criminalidade.

Então, a atividade do café gera emprego, gera receita para o País. E agora

acontece, mais uma vez, uma coisa inaceitável. Quando digo que está dissociado da

crise mundial, é porque quando se vêem - e eu vi com tristeza - as siderúrgicas

interromperem o alto-forno, demitirem funcionários, há uma explicação lógica:

pararam de exportar.

É claro, Deputado Ademir Lucas, se a indústria parou de funcionar, provavelmente

não terá opções. É preciso ter sensibilidade, e não ir, inicialmente, logo sacrificando o

operário, o trabalhador. Mas, no caso do café, continuamos exportando esse produto

para o mundo inteiro. Seu consumo cresceu e continua crescendo no Brasil. A China,

que historicamente só tomava chá, passou a tomar café e está aumentando seu

consumo. A Índia, que, da mesma forma, não tinha esse hábito, passou a incorporá-

lo. Como se vê, o consumo de café no mundo, assim como no Brasil, está

aumentando. As exportações continuam. O preço para a produção do café aumentou

assustadoramente no ano passado, porque o adubo, a mão-de-obra, o salário mínimo

e o dólar subiram. Isso tem impacto na exportação, e como conseqüência o

exportador ganha mais. Vendi café a R$300,00 no ano passado e hoje, se quiser

vender a R$250,00, tenho de correr atrás para achar um comprador, que não me dá a

garantia de que vá pagar corretamente e em dia. Isso é um crime contra o produtor. E

por que isso? Porque, mais uma vez, o governo promete financiar, para que se faça

um estoque regulador, mas na verdade não age, fica somente nas promessas. O
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dinheiro do Funcafé, por exemplo, não apareceu. O governo não deu mais crédito ao

produtor que precisou refinanciar a sua dívida por não ter como pagá-la. Ele fez o

refinanciamento, mas precisava de mais crédito para dar continuação ao seu negócio.

Com isso, ele foi excluído do processo de liberação de crédito. Conseqüentemente, a

agricultura está sendo asfixiada. Faço este grito de alerta em nome de milhões de

trabalhadores e produtores rurais, pessoas que estão perdendo seu trabalho no

campo e entrando em desespero, pois não têm como pagar suas dívidas. Fatalmente

não vão renovar suas lavouras. Embora elas sejam consideradas perenes, não são

eternas. Duram mais de um ano, diferentemente do milho e da soja, que são lavouras

anuais. Planta-se, colhe-se; depois, planta-se novamente. Já o café é plantado e

pode sobreviver por mais de uma década, produzindo mais de uma safra; todavia, se

essa lavoura não for adubada, cultivada adequadamente, se não houver controle das

pragas, o investimento será perdido. A lavoura praticamente morrerá, e assim vai se

tornar antieconômica. O custo da colheita chegará a ser maior que o volume colhido,

e o governo sabe disso. A Embrapa tem as planilhas mostrando que hoje uma saca

de café custa para o produtor, aproximadamente, R$300,00. No entanto o governo

não assume uma política pública que dê o mínimo de segurança ao setor, garantindo-

lhe a continuação de sua produção. E, pior, assiste à exploração criminosa do setor.

Não virei aqui pedir dinheiro ao governo para salvar o setor, mas autoridade,

compromisso e, principalmente, uma atitude que impeça a especulação dos grandes

cartéis da indústria do adubo que roubam o dinheiro do produtor. Inicialmente o

petróleo estava subindo, Deputado Ademir Lucas. Então a indústria do adubo

alegava: “Olha, o nosso produto é derivado do petróleo e um barril desse produto já

chegou a US$120,00; por isso o preço do adubo dobrou”. O preço do petróleo, em

2007 e em 2008, esteve por volta de US$60,00, US$50,00. Na verdade, esteve até

um pouquinho menos, mas depois chegou a US$120,00. Alegavam que, por isso, o

preço havia dobrado, mas o nosso produto não aumentou. O preço do petróleo foi

caindo, e não se sabe exatamente quanto está custando hoje. Provavelmente o barril

estará custando menos que US$50,00. Então o preço do petróleo baixou para os

valores originais - ou até menos -, de dois e três anos atrás. No entanto o preço do

adubo não baixou praticamente nem um centavo. Na verdade, houve uma redução
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simbólica de 5%, e isso aconteceu porque as vendas pararam, porque não foi

possível comprar o produto, e não porque o petróleo baixou. Isso é crime, e o

governo federal sabe disso. Ele é que tem o poder. Refiro-me a grandes grupos

multinacionais, e não a uma empresa que está em Belo Horizonte, em Minas Gerais.

Existe a lei dos cartéis, e o governo tem como agir, pois conta com o Cade, conselho

que regula as atividades econômicas de interesse público.

Agora existe também o cartel dos compradores, o cartel dos grandes exportadores,

que dizem ouvir falar em crise, mas, no caso do café, sabem que existe mercado para

vendê-lo, e é por isso mesmo que eles combinam, entre si, baixar o preço. Sendo

assim, o pequeno e o pobre do produtor não têm alternativa a não ser ver o seu

produto ser entregue por um preço abaixo do que custou no dia-a-dia. Trago essa

denúncia, fazendo da minha voz a voz de milhares de produtores rurais. Eu me referi

ao café, mas o mesmo ocorre com o leite, que também sofre de forma dura.

Fiz um projeto de lei que foi aprovado no final do ano passado - já é lei - e que

ameniza um pouco o sofrimento no âmbito do imposto estadual. Estamos fazendo a

nossa parte, para que ninguém venha dizer que cobramos somente do governo

federal. O governo do Estado também tem o dever de fazer, e fizemos. O Governador

sancionou a nossa lei, dando 100% de isenção do ICMS ao produtor rural na venda

do café, do leite e dos demais produtos agrícolas em geral. E, mais, dando ao

produtor o direito de transferir um crédito presumido para a empresa que comprou

dele o produto, fazendo com que esse produto agregue algum valor para diminuir o

imposto final que a empresa vai pagar. Isso porque, no caso do leite, por exemplo,

transfere-se o crédito, ou seja, o produtor não paga nada de imposto, de ICMS, e a

cooperativa ou o laticínio creditam 12% sobre o valor do leite que compraram do

produtor. É um avanço que não resolve, porque é preciso que haja uma política

nacional de preço justo - não é nem de preço mínimo - para diminuir um pouco o

sofrimento, e quem poderá estabelecer essa política é o governo federal, é o Tesouro

Nacional. Historicamente, sempre foi assim; não é porque estamos no governo Lula e

eu sou do PSDB que agora estou cobrando isso dele. Eu também cobrava no período

do Presidente Fernando Henrique, e amanhã, seja qual for o Presidente, caberá a ele

fazer política pública de regulação de preços no País inteiro. Não há como existir um
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preço mínimo em Minas, e outro, em São Paulo. O preço tem de valer para o País

inteiro, mediante regulação nacional. Isso é governar, é ter autoridade.

Por falar em autoridade, ela deve ser usada em benefício do povo, e não, em

benefício dos banqueiros, como está acontecendo. O governo baixou o compulsório e

injetou, Deputado Ademir Lucas, o maior volume de dinheiro nos bancos quando da

crise. Tudo bem. Os bancos são o aparelho circulatório da economia; por isso, se

entrarem em colapso, o mesmo ocorrerá com a economia. Mas os bancos não

correm risco de colapso, visto que estão tendo bilhões de lucro. Quem está correndo

risco é quem produz, quem sua a camisa. Contudo, o dinheiro não está chegando até

o pequeno produtor rural, o trabalhador e as indústrias siderúrgicas. Esse é o alerta

que faço ao governo, que não nos engana mais quando diz colocar dinheiro na

economia, no BNDES. O dinheiro não está chegando à ponta, e, como não chega, o

produtor fica desesperado e tem de vender o produto. Aí vem o especulador, o

explorador e compra uma saca de café por um preço aviltante.

Digo que fiz da minha voz a voz de milhares que vão se reunir em Varginha.

Concluo, Presidente, levando esse convite a todos os trabalhadores e produtores

rurais, não só de café. Na maioria das cidades do Sul de Minas e em Patos de Minas,

por exemplo, que é a cidade do nosso querido Deputado Hely Tarqüínio, o café é

importante na economia, já que ele faz girar não só a economia do campo, mas

também a da cidade. É por isso que vamos nos reunir em Varginha, na próxima

segunda-feira, dando um grito de socorro: o S.O.S. Café. Do contrário, não será

apenas um fazendeiro que quebrará e poderá mudar de atividade e até vender a

fazenda: serão milhares de pessoas que deixarão de trabalhar. O nosso país, que é o

maior exportador de café do mundo, poderá deixar de sê-lo, e este superávit que o

governo se vangloria de ter na balança comercial deixará de existir. Está na hora de

atender a uma atividade que durante a vida inteira atendeu e serviu ao Brasil. Muito

obrigado, Presidente.

Encerramento

O Sr. Presidente (Deputado Hely Tarqüínio) - A Presidência verifica, de plano, a

inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,

convocando as Deputadas e os Deputados para as extraordinárias de logo mais, às
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20 horas, e de amanhã, dia 11, às 9 e às 20 horas, nos termos do edital de

convocação, bem como para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a

seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.).

Levanta-se a reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

E DO CONTRIBUINTE NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 3/3/2009

Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Adalclever Lopes,

Délio Malheiros e Walter Tosta, membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Adalclever Lopes, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do Deputado Walter Tosta, dispensa a leitura

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

da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante na pauta e discutir e votar proposições da Comissão; e comunica o

recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos Srs. Pedro Meneguetti,

Subsecretário da Receita Estadual, publicado no “Diário do Legislativo” de

13/12/2008; Ricardo Aurélio Pinto Nascimento, Coordenador do Laboratório Nacional

Agropecuário - Lanagro-MG -, publicado no “Diário do Legislativo” de 19/12/2008; dos

Srs. Welber Barral, Secretário de Comércio Exterior; Carlos Henrique Panzenhagen,

do Setor de Recepção de Amostras do Laboratório Nacional Agropecuário; e da Sra.

Aparecida Denadai, 1ª-Secretária da Assembleia Legislativa do Espírito Santo,

publicados no “Diário do Legislativo” de 17/1/2009. O Presidente acusa o recebimento

das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: no

2º turno, Projetos de Lei nºs 1.643/2007 (Deputado Adalclever Lopes); 1.560/2007 e

2.617/2008 (Deputado Délio Malheiros); no 1º turno, Projetos de Lei nºs 2.838/2008

(Deputado Walter Tosta) e 2.725/2008 (Deputado Gil Pereira). 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, cada

um por sua vez, os Requerimentos nºs 3.287 e 3.288/2009. Passa-se à 3ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de proposições da
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Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

requerimentos do Deputado Weliton Prado, em que solicita a realização de audiência

pública para debater os prejuízos causados aos consumidores pela inclusão, por

parte da Cemig, dos nomes dos inadimplentes em cadastros de órgãos de proteção

ao crédito; da Deputada Rosângela Reis, em que solicita a realização de audiência

pública para debater a situação dos consumidores de Municípios do Vale do Aço que

possuem débitos referentes à tarifa de rede de esgoto da Copasa-MG, com a

Emenda nº 1, do Deputado Délio Malheiros, que acrescenta nomes de Municípios do

Vale do Jequitinhonha; e dos Deputados Carlin Moura, em que solicita a realização

de audiência pública para discutir a portaria da Cemig que prevê a inscrição, nos

serviços de proteção ao crédito, dos nomes dos consumidores com contas em débito

datadas a partir de 3/2/2009; Délio Malheiros (2), em que solicita a realização de

audiência pública para discutir a situação dos alunos do Centro Universitário Uni-BH,

em face da crise econômica que atinge essa instituição; e para debater a possível

negativação dos nomes dos consumidores que a Copasa-MG tiver inscrito em

cadastros de órgãos de proteção ao crédito; Délio Malheiros, Vanderlei Jangrossi e

Antônio Carlos Arantes, em que solicitam seja realizada reunião conjunta com a

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, com o intuito de debater, em

audiência pública, denúncias de adulteração de café nas torrefadoras do Estado.

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de março de 2009.

Adalclever Lopes, Presidente - Délio Malheiros - Walter Tosta.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.901/2008

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Agência para o Desenvolvimento Socioeconômico de
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Fortaleza de Minas, com sede nesse Município.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.901/2008 pretende declarar de utilidade pública a Agência

para o Desenvolvimento Socioeconômico de Fortaleza de Minas, que tem como

finalidade precípua a melhoria de vida da população local.

Na consecução de seus objetivos, estimula a criação de novas empresas e a

geração de trabalho e renda, promove o incremento da atividade econômica e apóia

as micro e as pequenas empresas, visando à melhor distribuição de renda. Além

disso, implementa iniciativas para melhoria da qualidade da mão-de-obra e realiza a

defesa perante os poderes públicos e a iniciativa privada dos direitos, interesses e

reivindicações dos seus associados.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.901/2008,

em turno único.

Sala das Comissões, 10 de março de 2009.

Tenente Lúcio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.028/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Inácio Franco, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Pitangui Esporte Clube, com sede no Município de

Pitangui.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 19/2/2009 e encaminhada a

esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 188, combinado com o art.

102, III, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.028/2009 objetiva declarar de utilidade pública a Associação

Pitangui Esporte Clube.

Os requisitos para que as associações e fundações em funcionamento no Estado

sejam declaradas de utilidade pública estão elencados no art. 1º da Lei nº 12.972, de

1998.

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

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

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

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

Ressalte-se, ainda, que o parágrafo único do art. 67 de seu estatuto preceitua que,

no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a instituições

congêneres legalmente constituídas; e o art. 76 determina que o exercício dos cargos

de direção, do conselho fiscal e do conselho deliberativo não será remunerado.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.028/2009.

Sala das Comissões, 10 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo - Padre João -

Sebastião Costa - Delvito Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.030/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Beneficente Novos Rumos - ABNR -, com sede no

Município de Capela Nova.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 19/2/2009 e encaminhada a

esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 188, combinado com o art.

102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 3.030/2009 objetiva declarar de utilidade pública a Associação

Beneficente Novos Rumos, com sede no Município de Capela Nova.

Os requisitos para que as associações e fundações em funcionamento no Estado

sejam declaradas de utilidade pública estão elencados no art. 1º da Lei nº 12.972, de

1998.

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

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

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

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

Ressalte-se, ainda, que o art. 15 do seu estatuto prevê que o exercício dos cargos

de direção e do Conselho Fiscal será inteiramente gratuito; e o art. 38 preceitua que,

no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere municipal, estadual ou federal.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.030/2009.

Sala das Comissões, 10 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Padre João - Gilberto

Abramo - Sebastião Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.038/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação de Handebol de Pará de Minas – Hand-Pará –, com

sede no Município de Pará de Minas.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20/2/2009 e encaminhada a

esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 188, combinado com o art.

102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.038/2009 objetiva declarar de utilidade pública a Associação
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de Handebol de Pará de Minas.

Os requisitos para que as associações e fundações em funcionamento no Estado

sejam declaradas de utilidade pública estão elencados no art. 1º da Lei nº 12.972, de

1998.

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

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

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

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

Ressalte-se, ainda, que o art. 5º do seu estatuto preceitua que, no caso de sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a instituição legalmente

constituída e que tenha objetivos semelhantes aos seus; e o art. 56 determina que o

exercício dos cargos da Diretoria Executiva, do Conselho Deliberativo e do Conselho

Fiscal será inteiramente gratuito.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.038/2009.

Sala das Comissões, 10 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Padre João - Delvito

Alves - Sebastião Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.041/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Inácio Franco, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Gil Futebol Clube, com sede no Município de Desterro de Entre-

Rios.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20/2/2009 e encaminhada a

esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 188, combinado com o art.

102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.041/2009 objetiva declarar de utilidade pública o Gil Futebol
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Clube, com sede no Município de Desterro de Entre-Rios.

Os requisitos para que as associações e fundações em funcionamento no Estado

sejam declaradas de utilidade pública estão elencados no art. 1º da Lei nº 12.972, de

1998.

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

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

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

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

Ressalte-se, ainda, que o art. 65, § 1º, de seu estatuto preceitua que, no caso de

sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a obras assistenciais de

caráter filantrópico; e o art. 75 determina que o exercício dos cargos de direção não

serão remunerados.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.041/2009.

Sala das Comissões, 10 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Padre João - Gilberto

Abramo - Delvito Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.048/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Fahim Sawan, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a entidade Criança Feliz, com sede no Município de Uberaba.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21/2/2009 e encaminhada a

esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 188, combinado com o art.

102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.048/2009 objetiva declarar de utilidade pública a entidade

Criança Feliz, com sede no Município de Uberaba.

Os requisitos para que as associações e fundações em funcionamento no Estado
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sejam declaradas de utilidade pública estão previstos no art. 1º da Lei nº 12.972, de

1998.

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

exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou comprovado que a

entidade foi constituída e funciona há mais de um ano, tem personalidade jurídica e

sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que nada recebem pelos respectivos

cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 46 do seu estatuto preceitua que, no caso de sua

dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a instituição congênere, com

finalidade não econômica, reconhecida de utilidade pública federal, estadual ou

municipal; e o art. 47 veda a remuneração de todos os cargos diretivos ou consultivos

da entidade.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.048/2009.

Sala das Comissões, 10 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Sebastião Costa - Padre

João - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.360 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.360/2008, de autoria do Deput ado Antônio Carlos Arantes,

que declara de utilidade pública a Santa Casa de Misericórdia de Boa Esperança,

com sede no Município de Boa Esperança, foi aprovado em turno único, na forma

original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.360/2008

Declara de utilidade pública a Santa Casa de Misericórdia de Boa Esperança, com
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sede no Município de Boa Esperança.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a San ta Casa de Misericórdia de Boa

Esperança, com sede no Município de Boa Esperança.

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

Sala das Comissões, 4 de março de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.373 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.373/2008, de autoria do Deput ado Wander Borges, que

declara de utilidade pública o Instituto Parkinsoniano de Minas Gerais –

Gruparkinson-MG –, com sede no Município de Timóteo, foi aprovado em turno

único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.373/2008

Declara de utilidade pública o Instituto Parkinsoniano de Minas Gerais –

Gruparkinson-MG –, com sede no Município de Timóteo.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Ins tituto Parkinsoniano de Minas

Gerais – Gruparkinson-MG –, com sede no Município de Timóteo.

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

Sala das Comissões, 4 de março de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.407 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.407/2008, de autoria do Deput ado Carlin Moura, que declara

de utilidade pública a Associação dos Perseguidos Políticos do Brasil – ASPERPB –,
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com sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, na forma

original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.407/2008

Declara de utilidade pública a Associação dos Perseguidos Políticos do Brasil –

ASPERPB –, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Perseguidos Políticos

do Brasil – ASPERPB –, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Comissões, 4 de março de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.433 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.433/2008, de autoria do Deput ado Padre João, que declara de

utilidade pública a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Oliveira, com sede

no Município de Oliveira, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.433/2008

Declara de utilidade pública a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de

Oliveira, com sede no Município de Oliveira.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Irm andade da Santa Casa de
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Misericórdia de Oliveira, com sede no Município de Oliveira.

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

Sala das Comissões, 4 de março de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.851 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.851/2008, de autoria do Deput ado Alencar da Silveira Jr., que

declara de utilidade pública a Associação Comunitária e Cultural Nossa Senhora das

Graças, com sede no Município de Serro, foi aprovado em turno único, com a

Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.851/2008

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária e Cultural Nossa Senhora

das Graças do Bairro do Vigário, com sede no Município de Serro.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária e Cultural

Nossa Senhora das Graças do Bairro do Vigário, com sede no Município de Serro.

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

Sala das Comissões, 4 de março de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.874 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.874/2008, de autoria da Deput ada Rosângela Reis, que

declara de utilidade pública a Associação Loucos por Você, com sede no Município

de Ipatinga, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
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seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.874/2008

Declara de utilidade pública a Associação Loucos por Você, com sede no Município

de Ipatinga.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Loucos por Você, com

sede no Município de Ipatinga.

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

Sala das Comissões, 4 de março de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.875 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.875/2008, de autoria da Deput ada Rosângela Reis, que

declara de utilidade pública a Associação Centro Infantil Barra Alegre, com sede no

Município de Ipatinga, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.875/2008

Declara de utilidade pública o Centro Infantil Barra Alegre, com sede no Município

de Ipatinga.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Cen tro Infantil Barra Alegre, com

sede no Município de Ipatinga.

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

Sala das Comissões, 4 de março de 2009.
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Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.881 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.881/2008, de autoria do Deput ado Ivair Nogueira, que declara

de utilidade pública a Associação Comunitária da Chapada, com sede no Município

de Campanha, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.881/2008

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária da Chapada, com sede no

Município de Campanha.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária da Chapada,

com sede no Município de Campanha.

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

Sala das Comissões, 4 de março de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.888 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.888/2008, de autoria do Deput ado Zezé Perrella, que declara

de utilidade pública o Núcleo de Cultura União das Raças de Tupaciguara – UNI-

Raças –, com sede no Município de Tupaciguara, foi aprovado em turno único, na

forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 2.888/2008

Declara de utilidade pública o Núcleo de Cultura União das Raças de Tupaciguara

– UNI-Raças –, com sede no Município de Tupaciguara.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Núc leo de Cultura União das Raças

de Tupaciguara – UNI-Raças –, com sede no Município de Tupaciguara.

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

Sala das Comissões, 4 de março de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.893 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.893/2008, de autoria do Deput ado Durval Ângelo, que declara

de utilidade pública a entidade União Comunitária do Córrego das Palmeiras e

Adjacências, com sede no Município de Imbé de Minas, foi aprovado em turno único,

com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.893/2008

Declara de utilidade pública a entidade União Comunitária do Córrego das Palmeiras

e Adjacências, com sede no Município de Imbé de Minas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade União Comunitária do

Córrego das Palmeiras e Adjacências, com sede no Município de Imbé de Minas.

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

Sala das Comissões, 4 de março de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.899 /2008

Comissão de Redação
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O Projeto de Lei n° 2.899/2008, de autoria do Deput ado José Henrique, que declara

de utilidade pública a Associação Recanto da Digna Idade Frei Jaime Maria

Llagostera, com sede no Município de Resplendor, foi aprovado em turno único, com

a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.899/2008

Declara de utilidade pública a Associação Recanto da Digna Idade Frei Jaime Maria

Llagostera, com sede no Município de Resplendor.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Recanto da Digna Idade

Frei Jaime Maria Llagostera, com sede no Município de Resplendor.

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

Sala das Comissões, 4 de março de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Dimas Fabiano.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 10/3/2009, as seguintes comunicações:

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento de Altair Henriques

Siqueira, ocorrido em 26/2/2009, em Cruzeiro da Fortaleza. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento do Sr. José Bernardes

Filho, ocorrido em 2/3/2009, em Cruzeiro da Fortaleza. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Doutor Viana, notificando o falecimento de Orcanda Andrade Patrús

ocorrido em 9/3/2009, em São Paulo. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Juarez Távora, comunicando sua ausência do País no período de 11

a 24/3/2009, para participar, em missão oficial, do Fórum Mundial das Águas, em

Istambul. (- Ciente. Publique-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 13 DE MARÇO DE 2009

ATAS

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 11/3/2009

Presidência do Deputado Hely Tarqüínio

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

da Deputada Maria Tereza Lara; aprovação - Correspondência: Mensagens nºs 344 e

345/2009 (encaminhando os Projetos de Lei nºs 3.095 e 3.096/2009,

respectivamente), do Governador do Estado - 2ª Fase (Grande Expediente):

Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 3.097 a 3.100/2009 -

Requerimentos nºs 3.438 a 3.440/2009 - Requerimentos dos Deputados Délio

Malheiros e Deiró Marra - Comunicações: Comunicações das Comissões de

Segurança Pública, de Turismo e de Direitos Humanos e do Deputado Ruy Muniz -

Questão de ordem - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Sargento

Rodrigues, Sebastião Costa, Antônio Júlio e da Deputada Maria Lúcia Mendonça -

Registro de presença - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições -

Designação de Comissões: Comissões Especiais para Emitir Parecer sobre as

Propostas de Emenda à Constituição nºs 49 e 50/2009 - Comissão Especial da

Execução das Penas no Estado - Leitura de Comunicações - Despacho de

Requerimentos: Requerimento do Deputado Deiró Marra; deferimento - Votação de

Requerimentos: Requerimento do Deputado Délio Malheiros; aprovação -

Requerimento do Deputado Padre João; deferimento; discurso do Deputado Padre

João - Requerimento do Deputado Gilberto Abramo; deferimento; discurso do

Deputado Getúlio Neiva - Questão de ordem - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Dinis Pinheiro - Hely

Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Ana Maria

Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio -

Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta -
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Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves -

Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo -

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

Valadares - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora -

Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Maria 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 Costa - Sebastião

Helvécio - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda -

Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia - Zezé Perrella.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Hely Tarqüínio) - Às 14h15min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

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

reunião anterior.

O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discutir, a Deputada

Maria Tereza Lara.

A Deputada Maria Tereza Lara - Deputado Hely Tarqüínio, Deputados e Deputadas,

quero aproveitar o exercício da Presidência pelo Deputado Hely Tarqüínio para dizer

que estou indo agora a Brasília participar do lançamento da Conferência Nacional de

Igualdade Racial. Após a reunião que tivemos nesta Casa para homenagear as

mulheres no Dia Internacional das Mulheres, não poderia sair daqui sem

cumprimentar as mulheres da Polícia Militar que aqui se encontram. Todas nós, da

bancada feminina, apoiamos essa justa reivindicação de aposentadoria aos 25 anos.

Queremos cumprimentar o Deputado Sargento Rodrigues por essa iniciativa a pedido
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de todas as policiais militares e cumprimentar a Mesa, como já deveria ter feito na

comemoração do Dia Internacional das Mulheres, por ter estendido de quatro para

seis meses a licença-maternidade para as servidoras desta Casa. Quero deixar

registradas essas considerações extremamente importantes neste mês em que

estamos comemorando o Dia Internacional da Mulher. Sabemos que as mulheres

negras são muitas vezes discriminadas, por isso queremos estar em Brasília no

lançamento da Conferência Nacional da Igualdade Racial. Ontem, em Betim, tivemos

uma reunião, também como desdobramento, para discutir a questão dos

adolescentes presos numa cadeia. Tivemos representantes do governo do Estado, da

Prefeitura, do Ministério Público e da Pastoral Carcerária. Felizmente houve um

encaminhamento muito positivo da criação, em Betim, da Delegacia de Orientação e

Proteção à Criança e ao Adolescente - Dopcad -, além de vários adolescentes já

serem encaminhados a centros de internação. Trata-se de uma vitória de todos os

que estão lutando e contribuindo para um futuro melhor. Contamos com a

participação da Comissão de Segurança Pública - da qual também somos membro -

com a presença do seu Presidente, Deputado João Leite. Tivemos também a

participação da Pastoral Carcerária e contamos com a sensibilidade do Secretário de

Defesa Social, Dr. Maurício Campos. Assim, fazemos esse registro nesta Casa. Mais

uma vez, cumprimento as mulheres militares que estão aqui. Tenho certeza de que

conseguirão conquistar esse direito legítimo. Já o cumprimentei, Deputado Sargento

Rodrigues, por essa luta. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Não havendo retificação a ser feita, dou a ata por aprovada.

Correspondência

- O Deputado Braulio Braz, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 344/2009*

Belo Horizonte, 10 de março de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

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

Assembléia Legislativa, o projeto de lei incluso, que dá denominação de Escola

Estadual Antônio Ribeiro da Silva à Escola Estadual de ensino fundamental e médio,

na modalidade de educação de jovens e adultos – EJA, situada na Penitenciária
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Professor Jason Soares Albergaria – PPJSA, no Município de São Joaquim de Bicas.

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

Ribeiro da Silva pelas importantes obras realizadas, visando ao bem-estar da

comunidade de São Joaquim de Bicas.

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

distinta consideração.

Atenciosamente,

Aécio Neves, Governador do Estado.

Justificação: O presente projeto de lei propõe que seja dada a denominação de

Escola Estadual Antônio Ribeiro da Silva, de ensino fundamental e médio - EJA, à

Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio - EJA, localizada na Penitenciária

Professor Jason Soares Albergaria - PPJSA -, situada na Avenida C, nº 550, no

Bairro Primavera, Município de São Joaquim de Bicas.

Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pela comunidade escolar da

Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio - EJA, que, em reunião realizada no

dia 19/11/2008, homilogou, pela unanimidade dos votos, a indicação do nome Escola

Estadual Antônio Ribeiro da Silva, de ensino fundamental e médio - EJA para

denominação da referida unidade de ensino.

Antônio Ribeiro da Silva nasceu na cidade de Igarapé, filho do Sr. Deverleis Ribeiro

da Silva e da Sra. Dejanira Gonçalves Barbosa. Em 20/04/1974, casou-se com a

Senhora Sônia Maria da Silva em São Joaquim de Bicas e tiveram três filhos.

“Toneca” era o seu pedido. Evangélico, foi agricultor e, de 1997 a 1998, entrou na

vida política como vereador.

De 1999 a 2000, foi Presidente da Câmara Municipal de São Joaquim de Bicas,

realizando importantes trabalhos para o bem-estar de toda comunidade, sempre se

preocupando com as pessoas mais carentes, valorizando sua reintegração na

sociedade.

O homenageado nasceu no dia 23/10/49 e faleceu no dia 21/1/2006.

Cumpre registrar que, no Município de São Joaquim de Bicas, não existem

estabelecimento, instituição nem próprio público do Estado com igual denominação.

Mediante o exposto, a denominação ora proposta guarda plena conformidade com
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os requisitos fixados pela Lei nº 13.408, de 21/12/99, que dispõe sobre a

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

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

do Estado.

Belo Horizonte, 26 de fevereiro de 2009.

Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Estado de Educação.

PROJETO DE LEI Nº 3.095/2009

Dá denominação de Escola Estadual Antônio Ribeiro da Silva à Escola Estadual de

ensino fundamental e médio, na modalidade de educação de jovens e adultos - EJA,

localizada na Penitenciária Professor Jason Soares, no Município de São Joaquim de

Bicas.

Art. 1º - Fica denominada Escola Estadual Antônio Ribeiro da Silva a Escola

Estadual de ensino fundamental e médio, na modalidade de educação de jovens e

adultos - EJA, localizada na Penitenciária Jason Soares Albergaria, no Município de

São Joaquim de Bicas.

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 345/2009*

Belo Horizonte, 11 de março de 2009.

Excelentíssimo 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 altera a Lei nº 17.850, de

29 de outubro de 2008.

A alteração ora proposta tem em vista adequar a nomenclatura da nova sede do

Poder Executivo à sua realidade estrutural, uma vez que as novas instalações da

sede do Governo ultrapassam o âmbito de um mero núcleo de concentração dos

diversos órgãos e entidades que o integram. Trata-se, na realidade, da materialização
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de uma nova e moderna concepção de gestão pública, que, concentrando processos,

serviços, instalações e servidores, visa atingir um novo patamar de eficiência na

prestação dos serviços públicos.

São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a solicitar dessa augusta

Casa a aprovação do projeto.

Atenciosamente,

Aécio Neves, Governador do Estado.

Notas Explicativas e Justificativas da Proposição

Objeto: Anteprojeto de lei para alteração da Lei Estadual nº 17.850 de 29 de

outubro de 2008, substituindo a expressão: “Centro Administrativo” por “Cidade

Administrativa”.

Cuida-se de anteprojeto de lei, cuja finalidade é promover a alteração da Lei

Estadual 17.850, de 29 de outubro de 2008, para fazer substituir a expressão “Centro

Administrativo” por “Cidade Administrativa”.

Neste sentido, o anteprojeto de lei que se apresenta busca adequar a nomenclatura

da nova sede do poder executivo estadual à sua realidade estrutural. Explique-se: as

novas instalações da Sede do Poder Executivo Estadual ultrapassam o âmbito de um

simples núcleo de concentração dos diversos órgãos do Poder Executivo Estadual,

transbordando a simples idéia da concentração física das instalações.

Em verdade, trata-se da materialização de uma nova e moderna concepção de

gestão pública, que, concentrando processos, serviços, instalações e servidores,

busca atingir um novo patamar de eficiência. Ora, se é certo que a concentração

física das instalações ganha relevo no conjunto das medidas tomadas, não menos

importante são as complexas mutações no âmbito da prestação dos serviços

públicos, da organização e racionalização dos processos e na polarização geográfica

da Capital do Estado.

As obras até então empreendidas levaram ao redimensionamento do Vetor Norte

da Capital, extrapolando as fronteiras dos canteiros de obras. A circulação de bens,

serviços e capital humano adquire, pois, uma nova feição, autorizando a utilização da

expressão “Cidade Administrativa”, que reflete com mais propriedade a realidade do

empreendimento.
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Conclusão:

Propõe-se a alteração da expressão “Centro Administrativo” pela expressão

“Cidade Administrativa”, que deverá ser levada a cabo por meio de lei estadual

ordinária, para o que se propõe o anteprojeto anexo.

Daniel Cabaleiro Saldanha, Assessor.

De acordo:

Prof. Antonio Augusto Anastasia, Vice-Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 3.096/2009

Altera a Lei nº 17.850, de 29 de outubro de 2008.

Art. 1° - O art. 1º da Lei nº 17.850, de 29 de outu bro de 2008, que dá denominação

ao Centro Administrativo do Governo do Estado de Minas Gerais, localizado no

Município de Belo Horizonte, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica denominada Presidente Tancredo de Almeida Neves a Cidade

Administrativa do Governo do Estado de Minas Gerais localizada no Município de

Belo Horizonte”.

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

Administração Pública, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

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 3.097/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Aposentados e Pensionistas de

Pedro Leopoldo - AAPPL -, com sede no Município de Pedro Leopoldo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerias decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Aposentados e

Pensionistas de Pedro Leopoldo - AAPPL -, com sede no Município de Pedro
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Lepoldo.

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

Sala das Reuniões, 11 de março de 2009.

‘Vanderlei Jangrossi

Justificação: Em face dos relevantes serviços prestados pela Associação dos

Aposentados e Pensionistas de Pedro Leopoldo - AAPPL -, com sede no Município

de Pedro Leopoldo, e do comprometimento de suas finalidades estatutárias,

buscamos declará-la de utilidade pública. Essa declaração permitirá que se torne apta

a realizar projetos maiores no desenvolvimento de suas atividades.

Tendo em vista o importante trabalho realizado por essa instituição, por certo terá

reconhecimento dos nobres colegas, que se empenharão na aprovação deste projeto

de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.098/2009

Institui a Feira Literária de Autores Brasileiros - Flab - e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída no Estado de Minas Gerais a Feira Literária de Autores

Brasileiros - Flab -, que tem por objetivo estimular a produção literária, baixar o preço

das obras literárias, incentivar o turismo regional, aumentar o acervo das bibliotecas

públicas, devendo integrar o calendário cultural do Estado.

Art. 2º - A Feira será itinerante, atendendo a demanda de cada região, podendo

ocorrer simultaneamente em mais de um Município, realizada em recinto público que

ofereça condições para receber um grande número de visitantes.

§ 1º - Somente o autor poderá participar da Flab, desde que exponha somente

obras de sua autoria, devendo doar dez exemplares de cada obra às bibliotecas

públicas estaduais, ou, se preferir, às bibliotecas do Município que sediar a feira.

§ 2º - É vedada a participação de empresas, editoras e livrarias no evento.

§ 3º - Será feito sorteio para distribuição dos locais de exposição e venda das

obras, devendo ser padronizados pelos organizadores o espaço e o material
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promocional de divulgação do evento.

Art. 3º - As atividades da Flab serão regulamentadas pela Secretaria de Estado de

Educação, em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura.

Art. 4º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta das

dotações orçamentárias, próprias e serão suplementadas, se necessário.

Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta dias de sua

publicação.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 11 de março de 2009.

Ana Maria Resende

Justificação: Em eventos de grande porte, tais como a Bienal do Livro, predominam

as grandes empresas e seus interesses, na comercialização das obras.

O alto custo dos grandes eventos provoca aumento no preço das obras, que às

vezes chega a ser idêntico ou até superior ao encontrado nas livrarias.

Somado a isso, o autor permanece refém das editoras, que determinam os valores

e canais de distribuição e que geralmente preferem divulgar as obras de autores

famosos, o que inibe o surgimento de novos autores.

A exemplo do que ocorre em festivais literários, comuns em outras regiões do País,

a tendência é que uma feira de autores brasileiros como a proposta se transforme em

grande aglutinador de consumidores e, ao mesmo tempo, possa servir de incentivo à

cultura e ao turismo, além de atuar como mecanismo para criação ou intensificação

do hábito da leitura.

Um evento destinado unicamente aos autores permitirá a comercialização de obras

literárias a preços mais em conta, incentivando o surgimento de novos autores e

aquecendo o mercado de trabalho com a intensificação das publicações.

Ademais, o evento poderá propiciar o aumento do acervo das bibliotecas públicas,

com custo zero para a Administração.

O sorteio dos locais e a padronização do espaço e dos meios de divulgação serão

necessários para a democratização do evento, impedindo que autores de maior poder

aquisitivo sejam privilegiados, tanto na escolha dos locais quanto na divulgação de

suas obras.
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Diante do exposto, contamos com o apoio dos nobres pares para aprovação deste

projeto de lei.

- 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.

PROJETO DE LEI Nº 3.099/2009

Cria a Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do Estado de Minas

Gerais - Aesa MG - e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Fica criada a Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do

Estado de Minas Gerais - Aesa - MG, entidade de natureza autárquica especial,

integrante da administração pública indireta, com sede e foro no Município de Belo

Horizonte e prazo de duração indeterminado, destinada a criar mecanismos e

instrumentos para a regulação dos serviços de saneamento básico no Estado e

assistir os titulares dos serviços de saneamento básico, mediante delegação, nas

funções de regulação e fiscalização dos serviços delegados aos prestadores

delegatários.

Art. 2º - A Agência de que trata esta lei é dotada de autonomia administrativa,

orçamentária e financeira e rege-se pelos princípios da universalidade, transparência,

tecnicidade, celeridade e objetividade de suas decisões.

CAPÍTULO II

DAS ATRIBUIÇÕES E DA COMPETÊNCIA

Art. 3º - É atribuição da Agência, além de outras previstas nesta lei, exercer com

independência o controle e a fiscalização do serviço de abastecimento de água e

esgotamento sanitário municipal, concedido, permitido, autorizado, contratado ou

operado diretamente pelo poder público municipal, visando à regularidade, à

eficiência, à continuidade, à segurança, à atualidade, à generalidade, à cortesia na

sua prestação e à modicidade das tarifas.

Art. 4º - No exercício de suas atribuições, compete à Aesa-MG:

I - editar normas e fazer cumprir os instrumentos de regulação relacionados ao
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serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário, assim definidos na

legislação pertinente;

II - exercer a fiscalização do serviço de abastecimento de água e esgotamento

sanitário;

III - processar e julgar, na esfera administrativa, os pleitos que lhe sejam

submetidos;

IV - garantir a aplicação do princípio da universalidade no uso e acesso ao serviço;

V - estabelecer padrões e normas para a adequada prestação do serviço e

atendimento aos usuários;

VI - instalar mecanismo de recepção e apuração de queixas e reclamações dos

usuários, que deverão ser cientificados das providências tomadas, em prazo

estabelecido em regulamento;

VII - adotar as medidas necessárias para defender os direitos dos usuários do

serviço público de abastecimento de água e esgotamento sanitário;

VIII - receber as reclamações dos usuários e apurar aquelas que não tenham sido

resolvidas pelo prestador do serviço;

IX - aplicar as sanções legais, regulamentares e contratuais, nos casos de infração,

em conformidade com as normas previstas nos instrumentos de regulação;

X - analisar e autorizar os reajustes e, quando for o caso, as revisões das tarifas e

demais contraprestações pecuniárias devidas pela prestação do serviço de

abastecimento de água e esgotamento sanitário, bem como a revisão dos demais

termos dos contratos que vierem a ser celebrados entre titular e prestador do serviço,

na forma prevista nos instrumentos de regulação;

XI - adotar as medidas que se fizerem necessárias para assegurar o equilíbrio

econômico e financeiro dos contratos e a modicidade tarifária, mediante mecanismos

que induzam a eficiência dos serviços e permitam a apropriação social dos ganhos de

produtividade;

XII - recomendar ao titular a intervenção na prestação indireta do serviço, na forma

da legislação aplicável e do instrumento de regulação contratual, bem como adotar as

medidas necessárias à sua concretização;

XIII - recomendar ao titular a extinção da delegação da prestação do serviço, a
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reversão dos bens vinculados e a sua imediata retomada, na forma da legislação

aplicável e do instrumento de regulação contratual, bem como adotar as medidas

necessárias à sua concretização;

XIV - propor as medidas de política setorial que considerar cabíveis;

XV - requisitar informações relativas ao serviço público delegado, quando for o

caso;

XVI - compor e deliberar, em esfera administrativa, quanto aos conflitos de

interesses entre o titular do serviço, o prestador do serviço e/ou os usuários;

XVII - deliberar, na esfera administrativa, quanto à interpretação da legislação e de

normas regulamentares relativas ao serviço de abastecimento de água e

esgotamento sanitário;

XVIII - permitir o amplo acesso às informações sobre a prestação do serviço público

delegado e sobre suas próprias atividades, inclusive por meio da manutenção

atualizada de sítio na rede mundial de computadores (internet);

XIX - fiscalizar a qualidade do serviço por meio de indicadores e procedimentos a

título de amostra;

XX - auxiliar o prestador do serviço no relacionamento com os demais prestadores

de serviços públicos, com as demais autoridades municipais, estaduais e federais e

com as comunidades de usuários, buscando facilitar o alcance dos objetivos da

prestação do serviço;

XXI - coibir a prestação clandestina do serviço de abastecimento de água e

esgotamento sanitário, aplicando as sanções cabíveis;

XXII - administrar os seus recursos financeiros, patrimoniais e de pessoal;

XXIII - prestar contas de sua administração ao Conselho Consultivo e órgãos

competentes;

XXIV - manter estrutura funcional e organizacional adequada para a regulação e

fiscalização dos serviços de sua competência;

XXV - decidir quanto à celebração, alteração ou extinção de seus contratos, bem

como quanto à contratação, nomeação, exoneração e aplicação de sanções

disciplinares a seus servidores, realizando os procedimentos necessários, na forma

em que dispuser a regulamentação;
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XXVI - adquirir, administrar e alienar seus bens, nos termos da lei;

XXVII - formular sua proposta de orçamento, encaminhando-a ao Poder Executivo;

XXVIII - opinar sobre eventuais propostas de prorrogação de prazo dos

instrumentos de delegação do serviço de abastecimento de água e esgotamento

sanitário;

XXIX - prevenir e reprimir o abuso econômico, ressalvada a competência dos

órgãos integrantes do sistema nacional de defesa da concorrência.

§ 1º - O exercício das atividades de regulação e controle da prestação dos serviços

far-se-á segundo os dispositivos desta lei, de seus regulamentos e das demais

normas legais pertinentes, bem como dos contratos e demais instrumentos de

delegação.

§ 2º - Para o exercício de suas atribuições, poderá a Agência valer-se de meios

próprios e, ainda, obedecida a legislação, celebrar contratos de direito público ou

convênios com outros entes administrativos, inclusive de outras esferas federativas, e

com organismos internacionais de cooperação.

§ 3º - A Agência poderá exercer as funções de regulação e fiscalização de serviços

públicos de água e esgoto de titularidade de outros entes da Federação que lhe

sejam delegadas mediante legislação específica e convênio.

CAPÍTULO III

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Seção I

Dos Órgãos

Art. 5º - Compõem a estrutura da Aesa-MG:

I - o Conselho Consultivo;

II - a Superintendência;

III - a Secretaria Executiva;

IV - a Ouvidoria.

Seção II

do Conselho Consultivo

Art. 6º - O Conselho Consultivo é o órgão de participação institucionalizada da

sociedade no processo de regulação do serviço de água e esgoto municipal.
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Art. 7º - O Conselho Consultivo será composto da seguinte maneira:

I - um representante dos usuários eleito pelos Municípios;

II - um representante do prestador do serviço;

III - um representante do Poder Executivo Municipal;

IV - um representante da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais;

V - um representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e

Política Urbana do Estado de Minas Gerais - Sedru.

Art. 8º - Os membros do Conselho Consultivo terão mandato de três anos, permitida

uma única recondução, devendo satisfazer, simultaneamente, as seguintes

condições:

I - ser brasileiro;

II - ser maior de idade;

III - ter reputação ilibada e idoneidade moral;

IV - para os indicados pelos incisos II e III do art. 7º desta lei, ter conhecimento ou

experiência no exercício de função ou atividade profissional relevante para os fins da

Agência.

§ 1º - Os membros do Conselho Consultivo serão nomeados por ato do Poder

Executivo, a partir da indicação de cada ente representado.

§ 2º - No caso de renúncia, falecimento, perda do mandato ou outra forma de

vacância ou impedimento definitivo de Conselheiro, bem como de seu suplente,

proceder-se- á a nova nomeação para complementar o respectivo mandato.

§ 3º - O Presidente do Conselho será escolhido pelos Conselheiros e nomeado por

ato do Chefe do Executivo, para mandato de um ano, admitida uma única

recondução.

Art. 9º - Os membros do Conselho Consultivo não serão remunerados, sendo sua

participação considerada serviço relevante prestado ao Município.

Art. 10 - As sessões e as deliberações do Conselho Consultivo serão públicas,

devendo a ata ser disponibilizada no sítio da Agência para consulta dos interessados

por, no mínimo, sessenta dias.

Art. 11 - As deliberações do Conselho serão tomadas pelos votos da maioria

simples, presentes a maioria absoluta de seus membros, cabendo ao Regimento
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Interno dispor sobre a convocação de suas reuniões e sobre o seu funcionamento.

Parágrafo único - Em caso de empate, prevalecerá para fins de deliberação o voto

qualificado do Presidente do Conselho.

Art. 12 - Compete ao Conselho Consultivo:

I - participar da elaboração e acompanhar a execução da Política Municipal de

Saneamento Básico;

II - acompanhar o cumprimento das metas fixadas nos instrumentos de prestação

dos serviços;

III - analisar as normas relacionadas com a operação e a prestação do serviço de

abastecimento de água e esgotamento sanitário e, quando for o caso, propor

alterações, sempre acompanhadas de exposição de motivos;

IV - opinar sobre as propostas de alteração da estrutura das tarifas, reajuste e

revisão destas, bem assim, das que digam respeito a quaisquer outros valores

cobrados dos usuários pela prestação dos serviços;

V - elaborar e aprovar o seu Regimento Interno;

VI - conhecer e opinar sobre os regulamentos editados pela Aesa - MG, bem como

sobre suas modificações;

VII - conhecer e opinar sobre a proposta de orçamento anual da Aesa - MG, e seu

relatório anual de prestação de contas;

VIII - convidar membros da Superintendência, funcionários da Agência ou terceiros

para prestar esclarecimentos sobre as matérias de sua competência;

IX - conhecer e opinar sobre denúncias ou representações relativas a atos

praticados por Superintendentes da Agência, recomendando, quando for o caso, a

instauração dos competentes processos de apuração e punição.

Seção III

da Superintendência

Art. 13 - A Superintendência é o órgão deliberativo da Agência, responsável pela

execução e coordenação das atividades a ela atribuídas.

Art. 14 - Ficam criados os cargos abaixo relacionados para comporem a

Superintendência, para cumprir mandatos não coincidentes de quatro anos, permitida

uma única recondução, ressalvado o que dispõe o art. 44.
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I - um Superintendente-Geral;

II - um Superintendente Técnico;

III - um Superintendente Administrativo-Financeiro.

§ 1º - A nomeação dos membros da Superintendência depende de prévia

aprovação da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, após sabatina individual em

sessão pública.

§ 2º - Em caso de vacância no curso do mandato, este será completado por

sucessor investido na forma prevista neste artigo.

Art. 15 - Os membros da Superintendência deverão satisfazer simultaneamente os

seguintes requisitos:

I - ser brasileiro;

II - ser maior de idade;

III - ter idoneidade moral e reputação ilibada;

IV - ter formação universitária;

V - ter conceito elevado no campo da especialidade do cargo para o qual será

nomeado;

VI - não ter relação de parentesco, por consangüinidade ou afinidade, em linha reta

ou colateral, até o terceiro grau, com os agentes políticos relacionados ou com

acionista, dirigente ou administrador de empresa regulada.

Art. 16 - Os membros da Superintendência somente perderão o mandato em

decorrência de renúncia, de condenação criminal, de condenação por improbidade

administrativa transitada em julgado ou de decisão definitiva em processo

administrativo disciplinar.

Art. 17 - É vedado ao Superintendente e aos membros da Superintendência, pelo

prazo de um ano, a contar da data de extinção do respectivo mandato ou do seu

afastamento por qualquer motivo, exercerem direta ou indiretamente qualquer cargo

ou função de controlador, Superintendente, administrador, gerente, preposto,

mandatário, prestador de serviço ou consultor de prestador do serviço público

regulado pela Aesa - MG.

Art. 18 - Com exceção daquelas atribuídas ao Conselho Consultivo, cabe à

Superintendência exercer todas as competências compreendidas nas atribuições da
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Aesa-MG.

Subseção I

Das Competências do Superintendente

Art. 19 - Ao Superintendente da Aesa - MG, além das atribuições definidas nesta lei

e no Regimento Interno, caberão as seguintes competências:

I - representar a Agência em juízo e fora dele, firmando, em conjunto com outro

membro da Superintendência, os contratos, convênios e acordos, inclusive a

constituição de mandatários para representá-la judicialmente;

II - subscrever os editais de licitação e os respectivos contratos administrativos e

seus aditamentos, quando for o caso;

III - assinar cheques, em conjunto com outro Superintendente ou com outro servidor

especialmente designado pela Superintendência;

IV - dirigir e administrar todos os serviços da Agência, expedindo os atos

necessários ao cumprimento de suas decisões e da Superintendência, respeitadas as

competências dos demais Superintendentes;

V - publicar as normas e resoluções originadas na Superintendência;

VI - firmar os termos aditivos aos instrumentos de regulação contratual;

VII - encaminhar ao Conselho Consultivo os assuntos que devam ser de seu

conhecimento;

VIII - dar publicidade e remeter os balancetes contábeis, mensalmente, ao Poder

Executivo e à Assembleia Legislativa;

IX - decidir os procedimentos disciplinares, aplicando as penas correspondentes;

X - praticar os atos de gestão de pessoal, autorizar e homologar concursos, efetivar

contratações e rescisões de contratos de trabalho, podendo os demais atos ser

delegados a outro Superintendente;

XI - praticar os demais atos determinados no Regimento Interno da Agência.

Subseção II

Das Competências dos Superintendentes Técnico e

Administrativo-Financeiro

Art. 20 - A estruturação e a organização dos trabalhos dos Superintendentes

Técnico e Administrativo-Financeiro serão estabelecidas no Regimento Interno da
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Aesa - MG, a ser elaborado e aprovado pela sua Superintendência.

§ 1º - Compete ao Superintendente Técnico realizar os procedimentos necessários

às atividades atinentes a políticas regulatórias, padrões de serviços, fiscalização

técnica das entidades reguladas, entre outros fatores, por meio de indicadores e

instrumentos que forem necessários, além de outras atribuições que lhe sejam

conferidas pelo Regimento Interno da Aesa - MG.

§ 2º - Compete ao Superintendente Administrativo-Financeiro as atividades

atinentes a administração de pessoal, execução orçamentária, receita, contabilidade,

administração de material, administração patrimonial, comunicações administrativas,

administração de transportes e atividades complementares da Agência, além de

outras atribuições que lhe sejam conferidas pelo Regimento Interno da Aesa - MG.

Seção IV

Da Ouvidoria e da Secretaria Executiva

Art. 21 - A Ouvidoria é o órgão encarregado de receber as reclamações, críticas ou

sugestões dos usuários do serviço público de abastecimento de água e esgotamento

sanitário, dando-lhes adequado encaminhamento.

§ 1º - Fica criado o cargo em comissão de Ouvidor da Aesa - MG, a ser nomeado

pelo Superintendente-Geral.

§ 2º - As funções de ouvidoria serão executadas, no exercício de 2009, pelos

Superintendentes Técnico e Administrativo-Financeiro, de forma alternada, por

período a ser definido no Regimento Interno e, a partir de 2010, pelo servidor

Ouvidor.

Art. 22 - A Secretaria Executiva é o órgão encarregado de dar assistência à

Superintendência, dirigir, organizar e dar andamento aos serviços da Secretaria da

Agência.

Art. 23 - Os profissionais indicados para ocupar os cargos da Administração

Superior, aos quais se refere o § 1° do art. 9° des ta lei, serão pré-qualificados por

comissão competente, conforme disciplinado em regulamento.

Art. 24 - A Ouvidoria e a Secretaria Executiva terão sua organização, seu

funcionamento e suas atribuições definidos no Regimento Interno da Agência.

CAPÍTULO IV
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DAS RECEITAS, DO REGIME FINANCEIRO E DO PATRIMÔNIO

Art. 25 - O Poder Executivo Estadual custeará as despesas da Aesa - MG, relativas

à manutenção, aos serviços e aos investimentos, bem como aos custos de

fiscalização e regulação, objeto desta lei.

Art. 26 - Constituem receitas da Agência:

I - as dotações consignadas no orçamento do Estado;

II - outras receitas.

§ 1º - Todos os recursos mencionados no “caput” deverão ser creditados

diretamente à Agência, para a sua direta gestão orçamentária e financeira.

§ 2º - Os valores pertencentes à Aesa - MG, uma vez apurados administrativamente

e não pagos no prazo estipulado, serão inscritos na dívida ativa da própria Agência.

§ 3º - A inscrição na dívida ativa da Agência servirá de título executivo para

cobrança administrativa ou judicial.

Art. 27 - O Superintendente Geral da Aesa - MG submeterá anualmente ao Poder

Executivo Estadual sua previsão de receitas e despesas para o exercício seguinte,

visando a sua incorporação na Lei Orçamentária anual.

Parágrafo único - As propostas orçamentárias deverão ser acompanhadas do

planejamento plurianual das receitas e despesas, visando ao seu equilíbrio

orçamentário e financeiro nos quatro anos subseqüentes.

Art. 28 - As dotações orçamentárias da Agência e sua programação orçamentária e

financeira de execução deverão observar os limites legais para movimentação e

empenho.

Art. 29 - Observadas as normas legais do regime financeiro das autarquias, os

recursos serão administrados diretamente pela Agência, por meio de contas

bancárias movimentadas pela assinatura conjunta do Superintendente-Geral e do

Superintendente Administrativo - Financeiro.

Art. 30 - Constituem patrimônio da Aesa - MG os bens e direitos de sua

propriedade, os que lhe forem conferidos ou os que venha a adquirir ou incorporar.

CAPÍTULO V

DOS RECURSOS HUMANOS

Art. 31 - Os cargos de Superintendente-Geral, Superintendente Técnico e
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Superintendente Administrativo-Financeiro, a que se refere o art. 14 desta lei, serão

exercidos a título de mandato por tempo certo, percebendo os seus ocupantes,

qualificados como agentes políticos, os subsídios a serem previstos.

Art. 32 - Para o desempenho de suas atividades, a Aesa - MG poderá requisitar ou

receber mediante cessão, por meio de convênio, servidores efetivos do Estado ou de

outras esferas de governo.

Art. 33 - O pessoal admitido será regido pela CLT e vinculado ao Regime Geral de

Previdência Social.

Art. 34 - A Aesa - MG poderá contratar especialistas para executar trabalhos nas

áreas temática, ambiental, econômica e jurídica, por projetos ou prazos limitados,

observada a legislação aplicável.

CAPÍTULO VI

DA ATIVIDADE NORMATIVA

Art. 35 - Os atos da Agência deverão ser sempre acompanhados da exposição

formal dos motivos que os justifiquem.

Art. 36 - Os atos normativos somente produzirão efeito após a sua publicação na

imprensa oficial e, aqueles de alcance particular, após a correspondente notificação.

Art. 37 - Todos os atos de regulação administrativa, devem ser editados por meio

de atos administrativos normativos da Agência.

CAPÍTULO VII

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Art. 38 - Os prestadores de serviços regulados pela Aesa - MG que venham a

incorrer em alguma infração às leis, regulamentos, contratos e outras normas

aplicáveis, ou, ainda, que não cumpram adequadamente as ordens, instruções e

resoluções da Agência, sujeitam-se às sanções previstas nesta lei, na Lei nº 8.987,

1995, na Lei nº 9.074, de 1995, na Lei nº 8.666, de 1993, e nos instrumentos de

delegação e outorga dos serviços regulados.

Art. 39 - A inobservância desta lei ou das demais normas aplicáveis, bem como dos

deveres decorrentes dos instrumentos de outorga dos serviços, sujeitará os infratores

às seguintes sanções aplicáveis pela Agência, sem prejuízo das de natureza civil e

penal:



____________________________________________________________________________
408

I - multa;

II - caducidade;

III - declaração de inidoneidade.

Parágrafo único - As sanções previstas poderão ser aplicadas cumulativamente.

Art. 40 - À concessionária ou delegatária do serviço de abastecimento de água e

esgotamento sanitário é vedado, pelo prazo de cinco anos, contados da assinatura do

contrato de concessão, admitir em seus quadros ou, de qualquer forma, contratar,

ainda que indiretamente, os serviços de qualquer pessoa que tenha ocupado cargo

eletivo, de direção, assessoramento ou provimento comissionado junto ao Poder

Concedente.

Parágrafo único - O descumprimento da proibição prevista no “caput” sujeita a

concessionária à pena de multa de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) por admissão,

por mês, imediatamente quando identificado, enquanto durar a contratação ilegal.

Art. 41 - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo legal, a ser

realizado nos termos desta lei e dos demais instrumentos de regulação pertinentes.

CAPITULO VIII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 42 - É assegurado a qualquer pessoa o direito de peticionar ou de recorrer

contra ato de membro da Aesa - MG, devendo a decisão a respeito da petição ou do

recurso ser proferida em até trinta dias, prorrogáveis por igual período,

justificadamente.

Art. 43 - A Agência diligenciará para resolver, na esfera administrativa, divergências

e conflitos que vierem a surgir entre prestador do serviço, poder concedente (ou

titular) do serviço ou usuários.

Parágrafo único - Ato normativo da Agência disporá sobre os procedimentos a

serem adotados para a solução de divergências e conflitos entre prestador de serviço,

poder concedente ou usuários.

Art. 44 - A Advocacia-Geral do Estado representará a Agência RMBH nos

processos judiciais em que esta for parte ou interessada até a implantação de sua

Procuradoria Jurídica, que atuará segundo as diretrizes técnicas do Advogado-Geral.

Art. 45 - Na primeira gestão da autarquia, visando implementar a transição para o
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sistema de mandatos não coincidentes, o Superintendente-Geral será investido para

um mandato de três anos, o Superintendente Administrativo-Financeiro para um

mandato de dois anos e o Superintendente Técnico para mandato de quatro anos,

podendo todos ser reconduzidos, conforme art. 14 desta lei, para um mandato

consecutivo de quatro anos.

Art. 46 - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 11 de março de 2009.

Weliton Prado

Justificação: A criação de entidade ou agência reguladora e fiscalizadora dos

serviços de saneamento básico está em conformidade com o disposto na Lei Federal

nº 11.445, de 5/1/2007, que dispõe sobre a política de saneamento básico.

O diploma normativo, que é um marco regulatório do saneamento no Brasil, é

aplicável a todos os Estados e Municípios e estabelece as diretrizes nacionais para

os serviços. A lei federal determina que o titular dos serviços de saneamento básico -

que compreendem abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza

urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo de águas pluviais - são os

Municípios, que podem delegar a organização, a regulação, a fiscalização e a

prestação desses serviços.

É estabelecendo contratos com os Municípios que a Companhia de Saneamento

Básico do Estado de Minas Gerais - Copasa-MG - atua na prestação dos serviços de

abastecimento de água e tratamento de esgoto. Entretanto, não tem ela, tampouco a

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana, competência

ou delegação para atuar como organizadora, reguladora ou fiscalizadora do serviço.

Esses papéis, imprescindíveis para o funcionamento do sistema de saneamento

básico em âmbito estadual, devem ser exercidos pela entidade ou agência

reguladora, especialmente criada, no âmbito municipal, regional ou estadual, para

acompanhar a prestação dos serviços e o cumprimento dos planos de saneamento.

A lei federal de saneamento reserva todo um capítulo com normas para a regulação

do setor, não sendo admissível que, transcorridos mais de dois anos da entrada em

vigor da lei, Minas Gerais não tenha ainda constituído esse órgão.

Cumpre ressaltar a necessidade de criação da entidade reguladora que, entre
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outras responsabilidades, tratará da regulação normativa dos serviços com a adoção

de critérios econômicos, sociais e técnicos, definirá as tarifas e as medidas que

possam evitar o abuso do poder econômico, bem como fiscalizará as atividades dos

prestadores com vistas à satisfação dos usuários dos serviços.

Ademais, a Lei nº 11.445, de 2007, prevê que a entidade reguladora definirá a

pauta das revisões tarifárias, ouvindo os titulares dos serviços, os usuários e os

prestadores de serviços. Também define que essas revisões serão periódicas,

objetivando a distribuição dos ganhos de produtividade com os usuários e a

reavaliação das condições de mercado; e extraordinárias, quando se verificar a

ocorrência de fatos não previstos no contrato, fora do controle do prestador dos

serviços, que alterem o seu equilíbrio econômico-financeiro.

Portanto, a conseqüência da ausência de regulação do sistema e da agência, é a

prejudicialidade do interesse público e da garantia dos direitos sociais dos cidadãos,

usuários efetivos ou potenciais dos serviços de saneamento básico. A fiscalização do

cumprimento dos direitos e obrigações dos titulares dos serviços de saneamento

básico e de prestadores delegatórios, como a Copasa-MG, também sofre os efeitos

da inexistência da agência.

Nas últimas três revisões tarifárias da estatal mineira, diversas diretrizes da lei

nacional de saneamento deixaram de ser observados, em prejuízo dos consumidores.

Os usuários e os titulares do serviços não foram ouvidos durante o processo, e as

tarifas foram elevadas em índices superiores à inflação registrada no período. Da

mesma forma, a distribuição de ganhos de produtividade não foi observada pela

Copasa ao se aplicarem as novas tarifas dos serviços públicos de abastecimento de

água e esgoto. Isto é, ao invés de a coletividade de usuários ser beneficiada, como

determina a lei, com a distribuição dos ganhos, é ela que paga pela lucratividade que

beneficia acionistas, muitos dos quais bancos e fundos de pensão.

Ademais, as novas tarifas não observaram as exigências de clareza e objetividade

ao atrelar os reajustes para o fornecimento de água à revisão dos valores cobrados

para o tratamento de esgoto, mantida, desde 2006, em um duvidoso patamar de 60%.

Visando reparar essa lacuna, o Ministério Público do Estado, por meio da

Procuradoria de Defesa do Consumidor, propôs ação civil pública em desfavor da
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Copasa e do Estado, contra os reajustes aplicados nos últimos anos, de forma

irregular.

Em dezembro de 2008, em recurso contra liminar, o Ministério Público requereu

como medida urgente que o Estado fosse proibido de conceder e a Copasa fosse

proibida de aplicar, reajustes de tarifas de água e esgoto, até que fosse criada a

entidade reguladora dos serviços de saneamento básico, uma vez que, somente ela,

por atuar com independência decisória, autonomia administrativa, financeira e

orçamentária e transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade das decisões,

tem condições de determinar, as tarifas ouvindo todos os interessados,

especialmente os usuários.

Não resta dúvida, portanto, quanto à necessidade de criação da entidade

reguladora e fiscalizadora dos serviços de saneamento básico no âmbito do Estado.

- 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.

PROJETO DE LEI Nº 3.100/2009

Dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doá-lo

ao Município de Santo Antônio do Grama.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica desafetado o bem público constituído pelo trecho da Rodovia AMG-

1715 que liga o Município de Santo Antônio do Grama à MG-329, constituído de

1,5km, tendo como ponto de partida o Km 13,9, onde está localizado o pórtico de

entrada do perímetro urbano desse Município, até seu final.

Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Santo Antônio do

Grama a área de que trata o art. 1º.

Parágrafo único - A área a que se refere o “caput” deste artigo integrará o perímetro

urbano do Município de Santo Antônio do Grama e destina-se à instalação de via

urbana.

Art. 3º - A área objeto da doação de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do

doador se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de

doação, não lhe for dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 2º.
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Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 11 de março de 2009.

José Henrique

Justificação: O trecho de rodovia de que trata esta proposição integra a AMG-1715,

que liga o Município de Santo Antônio do Grama à MG-329, tendo como ponto de

partida o Km 13,9, onde está localizado o pórtico de entrada do perímetro urbano

desse Município, até seu final.

Trata-se, portanto, de imóvel de uso comum, de propriedade do Estado, sob a

jurisdição do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -

DER-MG.

Cabe ressaltar que o Município de Santo Antônio do Grama recebeu, por doação de

particulares, um imóvel localizado ao lado do referido trecho, com área de

25.948,75m², onde a administração local pretende construir um loteamento, com

habitações populares. Como responsável pelo perímetro urbano, pretende ainda

transformar o trecho da rodovia em uma via pública, para acesso da população ao

conjunto habitacional.

Para propiciar o crescimento do Município, beneficiando a comunidade gramense, o

projeto de lei em tela dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia situado em

seu perímetro urbano e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao Município de Santo

Antônio do Grama, com a finalidade de transformá-lo em via urbana municipal.

Diante da importância dessa realização, contamos com o apoio dos nobres pares à

aprovação desta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 3.438/2009, do Deputado Ademir Lucas, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Sr. Wilson Ramos de Jesus por sua eleição para o cargo

de Presidente da Câmara Municipal de Sarzedo. (- À Comissão de Assuntos

Municipais.)

Nº 3.439/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à Federaminas por seus 55 anos de fundação. (- À
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Comissão de Turismo.)

Nº 3.440/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Pe. Darci José Nicioli por sua posse no cargo de Reitor

do Santuário Nacional de Aparecida. (- À Comissão de Cultura.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Délio

Malheiros e Deiró Marra.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Segurança

Pública, de Turismo e de Direitos Humanos e do Deputado Ruy Muniz.

Questão de Ordem

O Deputado Doutor Rinaldo - Sr. Presidente, também gostaria de cumprimentar as

mulheres pelo dia 8 próximo passado, em que se comemorou o Dia Internacional da

Mulher. Cumprimento, ainda, o nosso Presidente pela prorrogação da licença-

maternidade às funcionárias da Casa. Lembro que há nesta Casa um projeto de

nossa autoria, com a bancada feminina, o qual prorroga a licença-maternidade para

as funcionárias públicas estaduais para 180 dias. Peço, assim, o empenho desta

Assembleia ao Projeto de Lei Complementar nº 31/2007. A nossa preocupação não é

dar mais dois meses de licença do trabalho à mulher, mas sim dar à criança mais dois

meses da presença de sua mãe, de aleitamento, de carinho, pois isso é importante na

sua formação. Já está mais que justificada a importância dos seis meses de

amamentação, bem como a presença da mãe nesse período na formação da criança.

Então, de início, podem pensar que o Estado terá prejuízos com mais dois meses de

licença, mas, no final, verão que haverá um lucro, com crianças mais bem formadas

física e psiquicamente. Gostaria de aproveitar a oportunidade para convidar todos os

Deputados da Casa para a audiência pública que a Comissão de Saúde realizará no

dia 19, quinta-feira próxima, em Divinópolis, a fim de discutirmos qual a melhor

solução para a falta de leitos para internação do SUS nessa cidade, que é pólo e

recebe pacientes de várias cidades vizinhas, em um conjunto de mais de 1 milhão de

habitantes. Na reunião, ouviremos todos os interessados, autoridades de Divinópolis

e cidades vizinhas, pessoas ligadas à área da saúde, para discutirmos a melhor

opção: ativar o Hospital Santa Mônica, o que será excelente, expandir o Hospital São



____________________________________________________________________________
414

João de Deus ou construir um novo hospital. Estamos, portanto, convidando todos os

Deputados da Casa para a audiência pública em Divinópolis, pois esta será, sem

dúvida nenhuma, a grande obra do governo do Estado para a região Centro-Oeste. O

Governador Aécio Neves, o Vice-Governador Anastasia e o Secretário Marcus

Pestana já manifestaram o interesse do governo em resolver a questão e, o que é

melhor, a disponibilidade do dinheiro para resolver esse grande problema da região.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, público que assiste à TV Assembleia: inicialmente agradeço a presença

das nossas queridas mulheres policiais e bombeiros militares que se encontram hoje

no Plenário desta Casa. Com muita honra e orgulho, recebemos nossas valiosas

policiais e bombeiros que vieram fazer parte de um ato cívico, democrático e, acima

de tudo, de cidadania: a mobilização pela luta da aposentadoria aos 25 anos de

serviço. Registramos ainda, Sr. Presidente, a presença do ilustre Vereador Renan,

Presidente da Câmara Municipal de Teófilo Otôni, que também veio prestar sua

solidariedade. Ele também é policial civil e veio apoiar a Proposta de Emenda à

Constituição nº 25.

Deixo claro, Sr. Presidente, que, neste primeiro momento, em que pese à Proposta

de Emenda à Constituição nº 25 tratar especificamente das policiais e bombeiros

militares, estamos trabalhando para, em um segundo momento, serem incluídas na

mesma proposta, à medida que avance para o 1º turno, as policiais civis, que não

conseguimos contemplar na proposta de emenda que aprovamos no ano passado,

em julho. Naquele momento não foi possível aprovar a proposta de emenda à

Constituição que tratava da aposentadoria da Polícia Civil, também de minha autoria.

Tentamos, mas, se insistíssemos, estaríamos criando um obstáculo. Em um segundo

momento, certamente, teremos a atenção dos demais Deputados e Deputadas e da

própria chefia da Polícia Civil para avançarmos.

Sr. Presidente, quero dizer da nossa alegria de ter sido o primeiro signatário. Mais

29 Deputados assinaram a Proposta de Emenda à Constituição nº 25. Ela recebeu
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esse número coincidentemente, e estão pleiteando exatamente os 25 anos.

Cumprimento aqui minha querida Deputada Maria Lúcia Mendonça, que gentilmente

me cedeu este espaço, e as Deputadas Rosângela Reis, Ana Maria Resende,

Gláucia Brandão e Maria Tereza Lara, que já se manifestaram publicamente a favor

da luta pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº 25.

Temos aqui delegações de policiais e bombeiros de Sete Lagoas, de Montes

Claros, de Uberaba. De Uberaba, temos uma grande representação, cerca de 20

policiais femininas. Temos aqui a presença de praças, policiais e bombeiros militares,

do Subten. Luís Gonzaga, do Cb. Coelho, Presidente do Centro Social dos Cabos e

Soldados, que vieram participar dessa mobilização e apoiar essa proposta. É uma

proposta justa e coerente, que, acima de tudo, vem dar condição à mulher bombeiro

militar de aposentar-se aos 25 anos de serviço.

Queremos aproveitar este espaço para esclarecer alguns pontos que muitas vezes

chegam com ruídos na comunicação com algumas pessoas. Quero deixar claro que a

proposta de emenda à Constituição tem o objetivo de aprovar essa aposentadoria,

assim como as professoras da rede estadual têm assegurada sua aposentadoria na

Constituição do Estado. Estamos pleiteando um direito que já está definido para outra

categoria de servidor, a quem respeitamos e admiramos. Temos certeza de que as

educadoras prestam relevantes serviços ao nosso Estado. Aqui nesta Casa temos

Deputadas que se aposentaram aos 25 anos lecionando, que fizeram jus a esse

direito. Portanto, estamos pleiteando algo factível, possível e que faz justiça a uma

categoria que vem exercendo com muito zelo e carinho essa atenção à comunidade.

Àqueles que querem fazer crítica à Proposta de Emenda à Constituição nº 25 dizendo

que em Palácio há algumas policiais que prestam serviço ali ou em outros gabinetes,

quero dizer que é uma grande minoria. Isso não significa nem 1% do efetivo. A

maioria delas está cumprindo as mesmas tarefas que os policiais e os bombeiros

militares estão cumprindo no Estado. Portanto, é mais do que justo que esta Casa

abrace esta causa, principalmente nossas Deputadas, que têm muito mais

sensibilidade do que outros parlamentares, porque vivem na pele a tarefa de exercer

uma atividade parlamentar, de ser mãe, esposa e dona de casa. Mesmo assim,

continuam lutando por seu espaço.
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Neste momento, Deputada Ana Maria Resende, temos 11 Estados da Federação

que já estabeleceram a aposentadoria aos 25 anos. Estou-me referindo a Santa

Catarina, Paraná, Bahia, Amazonas, Pará, Mato Grosso, Acre, Pernambuco, Paraíba,

Distrito Federal e São Paulo, que, há cerca de um mês, aprovou essa aposentadoria.

Quero deixar claro que a competência para legislar sobre aposentadoria de policiais

militares e bombeiros é do Estado. Portanto, não paira nenhuma dúvida a esse

respeito.

A Deputada Ana Maria Resende (em aparte)* - Quero unir-me a V. Exa. na luta pela

aprovação dessa PEC e dizer que nós, mulheres, buscamos nossos direitos, mas

somos fisicamente diferentes. Temos uma massa muscular diferente da do homem. O

estresse que o policial militar tem é um impacto grande demais sobre o nosso físico

de mulher. Nada mais justo que ela poder aposentar-se em tempo menor, como nós,

da educação. Todos sabem que, quando a mulher se dedica a uma causa, ela o faz

com uma garra maior, com uma determinação maior. Tenho certeza de que a policial

militar é mais estressada porque trabalha com mais empenho do que o homem. No

mês de março, a aprovação dessa PEC por esta Casa, passando a aposentadoria da

policial militar e da policial bombeiro para 25 anos, será uma forma de

comemorarmos, com muita alegria.

Quero dizer que nós, a Deputada Lúcia, a Deputada Gláucia Brandão e a Deputada

Rosângela Reis estamos juntas para a aprovação dessa PEC. Muito obrigada.

O Deputado Sargento Rodrigues - Agradeço à ilustre Deputada Ana Maria

Resende. A mulher tem uma sensibilidade diferenciada. Constatamos isso no dia-a-

dia, durante o exercício de nossas atividades neste Parlamento, onde convivemos

com as ilustres colegas Deputadas. É diferente, sim; sabemos dessa sensibilidade,

conhecemos esse lado humano, que é muito mais aflorado que o dos homens. Isso é

peculiar à mulher. Do ponto de vista biológico, temos de respeitar essas diferenças e

devemos trabalhar com essa proposta, que é justa.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Cumprimento-o pelo seu pronunciamento

e principalmente por suas ações em prol da Polícia Militar de Minas Gerais nesta

Casa. Há alguns anos, convivemos aqui, e sou testemunha do seu empenho. Vejo

que V. Exa. aproveita todas as oportunidades para trazer, cada vez mais, benefícios
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para a Polícia Militar. Há alguns dias, discutíamos a questão da moradia dos policiais,

especialmente daqueles que moram em locais de risco, onde arriscam suas vidas e

as de seus familiares. Muitas vezes, são mortos ou baleados, e suas famílias também

sofrem represálias de marginais e bandidos. V. Exa. agiu de maneira firme, sempre

contando com o apoio da nossa Bancada e desta Casa. Vejo aqui várias policiais,

pessoas que têm dedicado sua vida à corporação.

O Deputado Sargento Rodrigues - Há, inclusive, policiais do Norte de Minas.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Sim, vejo aqui pessoas de Montes

Claros. Essa é a grande oportunidade que temos, proporcionada por V. Exa., de

discutir esse tema à exaustão. Mais do que isso, é a oportunidade que esta Casa tem

de mostrar que tem coerência, que consegue sair da retórica e partir para a prática

efetivamente. Pode contar com o meu apoio, não só com o meu voto, na defesa

sistemática das policiais da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil,

mulheres civis que, diuturnamente, dedicam sua vida à proteção da sociedade.

Parabéns!

O Deputado Sargento Rodrigues - Agradeço ao Deputado Carlos Pimenta.

Certamente o apoio de toda a Bancada é de grande valia neste momento. Registro,

Deputado Carlos Pimenta, que há aqui delegação não só de Montes Claros mas

também de Januária. Ressalto ainda que há aqui companheiras de Araguari, que,

para estarem aqui, nesta tarde, viajaram cerca de 600km. É com muita alegria e

satisfação que recebemos as policiais e bombeiros de todo o Estado. Queremos dizer

a elas que estamos trabalhando com o Cel. Renato, atual Comandante-Geral da

Polícia Militar, e com o Cel. Gilvam, na busca de sensibilidade, compreensão e apoio

para a proposta. É fundamental que os Comandos da Polícia Militar e do Corpo de

Bombeiros apóiem essa proposta. Queremos que o Governador Aécio Neves

compreenda a situação, entenda que o pleito é justo e, desse modo, peça a sua base

que viabilize essa questão, a fim de votarmos essa proposta, quem sabe, Deputado

Carlin Moura, ainda neste mês, já que as mulheres comemoram seu dia em 8 de

março.

O Deputado Carlin Moura (em aparte)* - Nobre Deputado Sargento Rodrigues, nós,

parlamentares do PCdoB e do PT, como não poderia ser diferente, concordamos
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plenamente com sua proposta. É fundamental que esta Casa vote essa matéria ainda

em março, para fazer justiça às mulheres que hoje tanto contribuem para o bom

andamento da nossa gloriosa Polícia Militar.

Temos a compreensão de que a mulher trabalhadora em qualquer área ou

segmento precisa ter esse direito conquistado. A Polícia Militar não pode ser diferente

disso porque sabemos que a mulher trabalhadora tem dupla jornada. É mais do que

justo e legítimo que ela usufrua desse direito.

Queremos externar o nosso apoio. Queremos dizer que justamente no ano em que

a CNBB discute a segurança pública e a justiça social o papel da policial militar e da

bombeiro militar é fundamental. Para isso, ela precisa ser valorizada. Esperamos que

a Proposta de Emenda à Constituição nº 25 seja aprovada ainda no mês de março

para fazer justiça às gloriosas policiais e bombeiros militares de Minas. Muito

obrigado.

O Deputado Sargento Rodrigues - Agradecemos ao ilustre colega Deputado Carlin

Moura. Certamente que o apoio do PCdoB e do PT serão de grande valia. Buscamos

sempre convergir com a Oposição nesta Casa, com bancada da Oposição, que tem

também uma sensibilidade enorme quanto às questões dos trabalhadores.

Sr. Presidente, encerrando minhas palavras quero dizer que há também uma

delegação de Ipatinga que se faz presente. Quero dizer aos Comandos da Polícia

Militar e do Corpo de Bombeiros que fiquem tranqüilos porque a manifestação das

policiais é ordeira, pacífica, democrática e cidadã. Mas precisamos que o Comando

se coloque do lado das policiais e dos bombeiros femininos neste momento, fazendo

gestão junto ao Governador Aécio Neves para que S. Exa. peça à sua base e ao

Líder do Governo, Deputado Mauri Torres, que venha solicitar que a Proposta de

Emenda à Constituição nº 25 entre na pauta.

Sr. Presidente, agora às 15 horas teremos uma audiência pública no Auditório, e

teremos a presença de todas elas. Esperamos contar com a presença de outros

Deputados para que possamos ouvir as policiais e os bombeiros femininos em justa e

legítima reivindicação. Portanto, agradeço aos ilustres colegas e às ilustres colegas.

Deputada Maria Lúcia, mais uma vez agradeço a atenção e a gentileza de ter-me

concedido este aparte. Muito obrigado a todos.
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* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sebastião Costa.

O Deputado Sebastião Costa - Deputado Hely Tarqüínio, que neste momento

preside a reunião, é uma satisfação usar esta tribuna sob a Presidência de V. Exa.

Mas quero dizer aos Deputados presentes neste Plenário, à imprensa e às pessoas

que visitam a galeria que minha presença aqui é para prestar dois esclarecimentos e

fazer um comentário ao final.

Primeiro, quero dizer que é dever esclarecer, neste momento, a notícia de jornal

segundo a qual “a Assembleia engaveta título de cidadão honorário do Governador

de São Paulo José Serra”. Inicialmente, é meu dever - e faço isso, neste momento,

em nome da Casa - assegurar que esse fato não ocorreu. O que aconteceu foi a

aprovação do título de cidadão honorário para o Governador José Serra. E como

Minas é um Estado cuidadoso e cauteloso, comunicou ao Governador a iniciativa e

aguarda dele, de sua assessoria, de seu cerimonial a informação de quando S. Exa.

aqui poderá estar para receber o título. É preciso considerar que se trata de um

Governador cujo Estado é próspero, mas com muitos problemas. Portanto, não é a

Assembleia que está demorando a fazer a entrega, é o Governador José Serra que

ainda não comunicou a data em que poderá estar aqui para receber a justa

homenagem.

A segunda informação, que trago com alegria, é que amanhã estará visitando Minas

Gerais, para um almoço com o Governador, toda a Bancada Federal do PPS, partido

a que, com muita honra, pertenço e que tem no seu estatuto a orientação afirmativa e

imperativa de que em toda e qualquer decisão que dependa ou envolva o interesse

coletivo seja indispensável que se façam as devidas consultas. Neste aspecto, a

Bancada Federal do PPS vem a Minas cumprimentar o Governador Aécio Neves.

Embora não sejamos do seu partido, gostaríamos de cumprimentá-lo pela sua luta,

para que o candidato da era pós-Lula nasça da consulta popular, em todos os

partidos aliados, na melhor das hipóteses, ou, na pior delas, dentro de pelo menos

um dos partidos. Se esse fato vier a ocorrer dentro do PSDB, legitimará aquele que

passará a ter a responsabilidade de dirigir o País, caso tenhamos a vitória nas

eleições. É o que esperamos.
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Sr. Presidente, Srs. Deputados, neste momento gostaria de abordar um terceiro

assunto nesta tribuna. Quero louvar a independência do jornal “O Estado de S.

Paulo”, jornal de credibilidade e de grande circulação nacional, que, ao publicar artigo

dessa natureza e conteúdo, naturalmente demonstra toda a sua independência. O

artigo foi escrito por um mineiro ilustre, comprometido com o meio cultural, com a

história e os compromisso de Minas e com o Brasil.

Diz o artigo: “Por que Aécio incomoda tanta gente?”. Isso pode até parecer

paradoxal num momento em que esclareci, há poucos instantes, a importância das

prévias no PSDB; louvar a iniciativa daquele segmento que assim o defende num

momento em que esclareci também que a Assembleia de Minas aguarda

manifestação do Governador José Serra para vir receber o título de Cidadão

Honorário do Estado.

Com a permissão de V. Exa., Sr. Presidente, e de todos os presentes, e, é claro,

com a compreensão do telespectador, faço a leitura do artigo que, ao final, pedirei

seja transcrito nos anais desta Casa. (- Lê:)

“Por seus próprios méritos, José Serra é um bom candidato à Presidência da

República. Por isso mesmo, é constrangedor ver defensores da sua candidatura

abrirem mão de legítimos argumentos de sua causa e abraçar lógicas baseadas na

arrogância e no preconceito para defendê-la.

Um dos subprodutos desse novo e inusitado ‘serrismo’ é a crescente tentativa de

desqualificar o Governador de Minas, Aécio Neves, crucificado, ao que se percebe,

pelo crime de ousar defender pontos de vista diferentes daqueles expressos pelo

Governador paulista. Se pensasse igual a Serra, Aécio talvez fosse saudado por

esses críticos como um político de visão, e a Minas - e aos mineiros, em particular -,

seria feita a concessão de ser considerado, não pejorativamente, uma terra de

caipiras, mas uma parte do País merecedora, como qualquer outra, do respeito dos

brasileiros.

Em política, a crítica é fundamental. E até mesmo a crítica mais contundente é

importante. O que é ruim, sempre, é o preconceito, e, na política, é ainda mais

danoso.

O Governador de Minas vem sendo alvo de um processo que busca a fragilização
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de sua imagem pessoal, que nada tem a ver com a manifestação crítica do exercício

do contraditório. Esse processo, baseado na divulgação de insinuações e de

inverdades, agride a alma de brasileiros que, acredito, mesmo não sendo apoiadores

de Aécio, respeitam a arena da diversidade do debate político.

Nada nasce grande. Tudo começa pequeno. Até mesmo o preconceito e o

pensamento autoritário que geralmente o embala. Em situações extremas, que

felizmente nada têm que ver com o Brasil, vimos o preconceito, de forma

envergonhada, ir testando os limites da consciência da sociedade por meio da piada

agressiva, da galhofa presunçosa. Assim começaram um dia as piadas anti-semitas,

contra homossexuais, negros e as que propagam a xenofobia contra povos ou

regiões. Assim começa também a despolitização da política.

No caso de Aécio Neves, ora lemos na imprensa que ele é jovem demais, ora é

boa-pinta e ora é chamado de mimado ou caipira, tentativas de diminuir, perante os

brasileiros, a trajetória de um homem de 49 anos de idade, 16 anos como Deputado

Federal, ex-Presidente da Câmara dos Deputados e duas vezes eleito Governador de

Minas em primeiro turno, com votações históricas. Os Governadores Sérgio Cabral,

Eduardo Campos e Cid Gomes são mais novos que Aécio. Não me lembro de já ter

visto algum deles ser considerado jovem demais.

Como parte desse mesmo processo, vejo, por um lado, reacender a velha pecha da

Minas provinciana, que ecoa na cantilena de que a imprensa de Minas não é

suficientemente crítica com sua administração. É fato sabido que a insinuação de que

a imprensa é condescendente com governos existe em todo o País e há décadas - e

nem a chamada imprensa nacional escapa dela.

A cobertura que os jornais de Minas fazem do governo mineiro e a que os jornais

paulistas fazem do governo de São Paulo são mesmo diferentes? E os fluminenses

do governo do Rio de Janeiro? Bastaria uma análise criteriosa e, sobretudo,

independente do conteúdo dos noticiários tidos como nacionais e estaduais para

termos uma resposta. Acredito que muita gente ficaria surpresa. Por outro lado, vejo o

esforço de desconstrução do choque de gestão realizado em Minas. Nesse caso, a

cantilena repete alto que ele foi construído à custa de demissões de servidores e

reflete uma visão fria de governo. Mas cala-se quando constata que demissões não
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foram realizadas e que os resultados das áreas sociais são tidos como referência por

organismos internacionais como o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID -

e o Banco Mundial. No debate específico do PSDB, há os que lançam mão do velho

artifício de tentar camuflar opinião em informação e, para isso, partem de falsas

premissas para chegar à conclusão - ou partem da conclusão para criar as falsas

premissas - de que justa, no PSDB, só mesmo a pretensão de Serra em ser

Presidente, tornando as outras questões secundárias, os demais membros do partido

personagens ridículos e suas propostas ilegítimas.

Uma das premissas mais equivocadas nesse tipo de raciocínio diz respeito às

prévias do PSDB, que são apresentadas como um capricho pessoal, defendidas

apenas para incomodar o Governador paulista. Não é sequer considerada a hipótese

de que as prévias e o aprofundamento da democracia partidária sejam uma

reivindicação de grande parte do partido, da qual Aécio esteja tendo a coragem de

ser porta-voz.

O jornal ‘O Estado de S. Paulo’ publicou, em 4 de fevereiro, que levantamento ‘com

24 dos 27 diretórios estaduais do PSDB mostra que 18 Presidentes e Secretários-

Gerais do partido nos Estados querem que o processo de escolha se dê por meio das

prévias’. Evidências como essas são sempre ignoradas, o que me faz, de novo,

imaginar que, se as prévias fossem uma proposta pessoal do Governador mineiro,

este deveria ter realmente uma força extraordinária dentro do PSDB, a ponto de fazer

com que 75% do partido siga a sua orientação pessoal.!

Quando o pretenso debate político abandona o campo da realidade para se dar no

campo das insinuações e dos preconceitos, perdemos todos os brasileiros - inclusive

os de São Paulo. Imagino que ultimamente, vendo as ações de alguns aliados em

defesa de sua candidatura, o Governador José Serra deva estar repetindo para si

mesmo as velhas máximas de ‘com amigos como esses, quem precisa de inimigos?’

ou ‘que Deus me proteja dos meus amigos, porque dos meus inimigos cuido eu’.”

Este artigo é de autoria de Jota Dangelo, médico, professor aposentado da UFMG,

ex-Secretário de Estado de Cultura de Minas Gerais.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, fiz questão de fazer a leitura do artigo porque, no

início desta fala, enalteci a independência do jornal “O Estado de S. Paulo”, ou seja,
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um órgão de circulação nacional que se coloca a serviço da democracia. Se a

discussão de candidaturas em prévias fosse contrária à verdade dos fatos, na

América do Norte não teria acontecido o fenômeno político que o mundo acabou de

reverenciar. Em razão disso, fiz a leitura, solicitando a transcrição nos anais da Casa,

para demonstrar a minha participação como figura de fora do PSDB, mas

comprometido com a história, o serviço político e, sobretudo, com a responsabilidade

de fazer uma política de baixo para cima, e não ao contrário. Que as bases dos

partidos políticos possam ser consultadas quando da discussão de temas nacionais

de importância, como a escolha do candidato à Presidência da República.

O Deputado Getúlio Neiva (em aparte) - Caro Deputado Sebastião Costa, há algum

tempo quisera eu dizer as palavras publicadas no jornal “O Estado de S. Paulo”.

Minas Gerais deve orgulhar-se do seu governo e do seu Governador. Não sou

homem do PSDB, sou do PMDB. Temos candidato próprio ao governo de Minas

Gerais, mas também temos uma posição firmada em Brasília, ontem, de que o PMDB

de Minas apóia um mineiro para Presidente da República. E vamos trabalhar para

que Minas tenha o seu Governador como candidato à Presidência da República.

Lamento ter de fazer este comentário, mas nosso MDB de guerra é pai do PSDB.

Em Minas, o PSDB manteve-se puro e sacrossanto, mas, em São Paulo, envelheceu

depressa demais, parece que ficou caduco, não entende de democracia, não quer

saber de prévias. No entanto, em vários episódios, vimos São Paulo tentar denegrir a

reputação do governo de Minas, plantando noticiário e buscando informações

equivocadas sobre o Estado de Minas Gerais. Aqui nós nos levantamos diversas

vezes para defender Minas contra esses ataques de São Paulo na tentativa de minar

a possibilidade de Minas chegar à Presidência da República.

Deputado Sebastião Costa, de vez em quando é preciso que pessoas como V. Exa.

se pronunciem e lembrem aos mineiros que, há 48 anos, desde Juscelino, Minas não

chega à Presidência da República, à exceção do acidente Collor de Mello, quando

Itamar Franco ficou na Presidência por algum tempo. Será que o Brasil está satisfeito

com o domínio de São Paulo durante tantos e tantos anos, com resultados não tão

maravilhosos quanto o povo brasileiro esperava?

Caro Deputado, faço o aparte para cumprimentá-lo por trazer à tona esse artigo e
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sobretudo pedir que seja inscrito nos anais da Casa e que possamos distribuí-lo.

Gostaria de ter uma cópia para distribuir e publicar no meu jornal pessoal de

prestação de contas. Divulgar bem essa opinião, que coincide com a minha, com o

que penso e com o que V. Exa. pensa. Mineiros que somos, amantes de Minas,

desejosos de que Minas chegue ao Palácio do Planalto, nós, de partidos

diferenciados, estamos aqui para defender o nosso Governador. Fico feliz por

aparteá-lo, homem do PPS; Getúlio, do PMDB, que não tem amarras ou peias. A

vantagem dos nossos partidos é que não temos amarras nem peias e estamos

dispostos a trabalhar para que Minas tenha um bom Governador, mas, sobretudo,

que tenha o Presidente da República. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Sebastião Costa - Agradeço, Deputado Getúlio Neiva, a sua

intervenção. Conheço o seu trabalho e sei da sua preocupação, do seu entusiasmo

com Minas Gerais e do seu compromisso, inclusive com o Brasil, já que, por alguns

anos, foi Deputado Federal com muito brilho. Pessoa de visão muito ampla e

consciente, Sua Excelência sabe que não é bom para nenhum país que o poder

econômico, o PIB (44% do PIB estão no Estado de São Paulo, e o poder político

permaneçam, por tantos anos, no mesmo Estado da Federação.

Fica aqui uma reflexão: será que o povo brasileiro quer ser governado um quarto de

século por líder do mesmo Estado da Federação? Essa é a pergunta que faço. Para

evitar que isso aconteça, é preciso que haja prévias, que os partidos se

comprometam, como V. Exa. acaba de anunciar, e que haja disposição de servir ao

País, ainda que de forma suprapartidária. Parabéns pela intervenção de V. Exa.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Júlio.

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

verdade, neste momento, a minha participação passou até a ser oportuna, em função

do belo discurso proferido pelo Deputado Sebastião Costa, com o aparte do

Deputado Getúlio Neiva. O nosso Partido, PMDB, que, com muita competência, tem

ajudado o País nas dificuldades e nos projetos, é que tem dado governabilidade ao

governo Lula e tem a responsabilidade de presidir o Congresso Nacional -

responsabilidade muito grande. Algumas pessoas, com outros interesses, tentam

macular a imagem do nosso Partido, PMDB. Nós, Deputado Getúlio Neiva, toda a
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vida militamos no mesmo Partido. Farei a leitura de uma carta em defesa do PMDB,

proferida pelo Presidente nacional do nosso Partido e Presidente da Câmara dos

Deputados, Deputado Michel Temer. (- Lê:)

“Não é de hoje que o PMDB é alvo de acusações. São alegações do tipo: o PMDB

é corrupto, o PMDB só quer cargos, o PMDB não tem rumo nem programa, o PMDB

não se organiza para disputar a Presidência da República. Leio todas com a

tranqüilidade de quem sabe que tudo isso faz parte da luta política. Até interna. Fosse

um partido inexpressivo, as acusações cairiam no vazio. O fato é que, por se tratar da

sigla mais forte e capilar do País, não pode permanecer em silêncio. Mais do que

respostas, convém esclarecer algumas questões. O primeiro equívoco está no fato de

se apregoar que a instituição PMDB é corrupta. Quem é corrupto? A instituição? Seus

membros? Todos? Alguns? Vamos desmistificar essas afirmações. Serão corruptos

os seus Ministros de Estado indicados pelo PMDB para ajudar a governar? Serão

corruptos todos os nossos oito Governadores? E os nossos 1.201 Prefeitos e 8.497

Vereadores, eleitos em 2008, em todo o País, escolhidos democraticamente pelo

povo? E os 96 Deputados Federais e 20 Senadores? E as centenas de Deputados

Estaduais? Serão todos corruptos? Que generalização é essa? Outra pergunta que

não quer calar: só agora alguns detectaram que o PMDB ou seus integrantes são

corruptos? O PMDB, que já chegou a governar 22 Estados federados? E continuou a

eleger Governadores e Prefeitos? Qual é a explicação para o silêncio durante anos?

Jamais houve corrupção no partido? Nem em outros partidos? Só agora? E no

PMDB? Serão corruptos todos esses grupamentos? Do passado e do presente?

Essas perguntas é que levaram ao laconismo da primeira nota da Executiva

Nacional do PMDB. O trato responsável da questão impõe que se indiquem os

corruptos. Estão aí os conselhos de ética, a Polícia Federal, o Ministério Público e o

Judiciário, para investigar, apurar e, se for o caso, apenar. É assim que se dá o

conteúdo concreto às afirmações políticas.

Quanto aos cargos, lembremos que fizemos uma coalizão programática com o

governo. O Presidente Lula ofereceu sete pontos de compromisso com o nosso

partido, levados e aprovados pelo conselho político do partido, com o único voto

divergente entre os 63 integrantes. Aprovado o programa, fechamos alianças com
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nomes para compor o governo e ajudá-lo a cumprir as metas estabelecidas. Sobre a

acusação de que o PMDB não tem programa e rumo, trata-se de mais uma falsidade.

Nosso programa foi elaborado por cientistas renomados, como José Márcio Camargo,

Marcos Lisboa, André Urani, Ricardo Henriques, sob a coordenação da Fundação

Ulysses Guimarães. Alguns desses formuladores foram chamados pelo Executivo

Federal e lá aplicam as teses do programa que elaboraram para o PMDB. Como não

tem rumo? Vale lembrar que a nossa Fundação Ulysses Guimarães, trazendo uma

experiência exitosa do Rio Grande do Sul, transferiu para a área nacional o curso de

formação política para candidatos municipais. Foram 60.520 inscritos em todo o País.

Portanto o partido tem rumo. Graças a isso, o PMDB acrescentou, nas eleições

municipais, quase 5 milhões de votos aos 14 milhões obtidos em 2004. Assim o

PMDB aumentou o número de Prefeitos, de 1.057, em 2004, para 1.201; e, de 8.283

Vereadores, para 8.497, permitindo a eleição dos nossos candidatos em Municípios

das Capitais e em grandes cidades.

Quanto à candidatura própria à Presidência da República, todos sabem dos

esforços realizados para termos um candidato há três anos. Na época, prévias

mobilizaram a opinião de 16 mil autoridades peemedebistas do País. A verticalização,

que inviabilizava alianças do partido nos Estados, impediu o lançamento de um nome

do partido. Hoje uma hipótese é construirmos o nosso candidato, nada impedindo que

se possa fazer uma aliança com a participação efetiva do PMDB na chapa. Afinal o

PMDB tem as maiores bancadas na Câmara e no Senado. Essa equação positiva é

oriunda da unidade interna. Peemedebista que não concordar com esses

posicionamentos pode se oferecer como candidato ou se habilitar à direção partidária.

Deixemos de lado abstrações. O momento exige concreções e fatos palpáveis.”

Essa é a carta enviada pelo Deputado Michel Temer, Presidente da Câmara dos

Deputados, em defesa do nosso partido. Sabemos, Deputados Getúlio Neiva e Padre

João, que há uma orquestração contra Minas Gerais. Às vezes querem atingir até o

próprio Governador Aécio, mas vem atingir o nosso partido, o grande partido do País,

que tem dado sustentabilidade ou governabilidade ao Presidente Lula. Não sei quais

são os motivos. Talvez seja com medo de o PMDB caminhar com Aécio para a

Presidência. Então aí têm de desmoralizar o PMDB.
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Disse muito o nosso Presidente: será que todos do PMDB são corruptos? Será que

nenhum outro partido também tem suas dificuldades e seus problemas? Será que é

só o PMDB? Será que é pela sua história e trajetória?

Então o nosso Presidente Michel Temer enviou essa carta no momento oportuno, já

que amanhã, dia 12, Deputado Padre João, realizaremos um grande evento em Belo

Horizonte com o lançamento da pré-candidatura do nosso Ministro Hélio Costa e com

a grande discussão política e programática do nosso partido - aliás, ela já está

programada há mais de dois meses. Estamos esperando mais de 1.200 figurantes do

nosso partido de todo o Estado, que foi e está mobilizado para fazer essa discussão.

E vem lá o Senador Jarbas Vasconcelos querendo dizer que o nosso partido é

corrupto. Ele é que é corrupto.

Se foi eleito Governador ou Senador pelo PMDB, se tem essa preocupação com o

partido do qual é filiado, deveria sair. No dia que eu me sentir desconfortado com

aqueles que me conduzem ou com as nossas Lideranças, certamente não

compartilharei do mesmo projeto e não sairei jogando pedra naqueles que me

acolheram. Se ele não tem espaço no Senado, se tem dificuldade em se relacionar

com outras pessoas, o problema é dele.

O nosso Presidente Michel Temer, Getúlio, deixou muito claro. Ele deveria dar

nomes. Quem é corrupto? Quem do PMDB está ocupando cargos no governo para

levar vantagem? Penso ser uma leviandade qualquer homem público - e até os que

não são públicos ou políticos - chamar alguém de corrupto e ladrão sem citar o nome,

simplesmente levantando suspeição. Esse é um ato de covardia. Quando faço

denúncia, cito o nome de quem falou e de quem está acusando, porque, para fazer

isso, tenho de ter certeza, não ser leviano ou não estar a serviço de São Paulo, que

está preocupado com a cessão do nosso PMDB em âmbito nacional, com a nossa

aproximação até bastante excessiva com o Presidente Lula. Talvez isso esteja

incomodando as pessoas.

O PMDB hoje está maduro. Sabemos das nossas dificuldades internas e dos

nossos problemas, que não são poucos, devido ainda ao tamanho do partido. O PT

também tem os seus problemas devido ao crescimento. Mas dizer que o partido é

corrupto...
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Realmente essa carta do Michel Temer veio a calhar. Iremos divulgar isso amanhã

no nosso encontro, para mostrar aos nossos companheiros que o nosso PMDB ainda

sobrevive pelas pessoas corretas e honestas que são os militantes e os candidatos.

O Deputado Getúlio Neiva (em aparte) - Nobre colega e companheiro Antônio Júlio,

somos filhos do MDB, somos fundadores dessa legenda de onde saíram o PSDB, o

PDT e o PT, que nasceram conosco no nosso ninho, estiveram conosco na

caminhada quando era necessário enfrentar a ditadura neste país. Estávamos todos

no mesmo ninho. Não vejo motivo, a essa altura da vida, com o Brasil necessitando

tanto de bons governantes, de nós, do PMDB, sermos impedidos de abrir os braços

para acolher qualquer partido político que venha juntar-se a nós, para benefício de

Minas Gerais e do Brasil.

Não sei por que se faz essa carga pesada na tentativa de que o Estado de São

Paulo, que governa o Brasil há 48 anos, continue governando-o por mais um século.

Fica aqui, prezado Deputado Antônio Júlio, uma preocupação. Há duas semanas,

assinamos um pedido de providências ao Ministério Público, à Polícia Federal e aos

órgãos judiciários, para que o Sr. Jarbas Vasconcelos seja procurado para dizer

quem é corrupto - houve tentativa de fazer coletiva para divulgar o assunto. A própria

imprensa brasileira mostra, de forma clara, que se trata de um jogo de interesses de

São Paulo, defendido por Jarbas Vasconcelos, que está a serviço do José Serra, que

não quer aceitar as prévias do PSDB, porque tem medo de perder para o Aécio

Neves. Esse jogo sujo da política brasileira acontece muitas vezes num partido ou no

outro. É muito comum. Precisamos dar ao fato a verdadeira dimensão que ele tem.

Quando V. Exa. fala sobre a carta do Michel Temer, surge aqui uma preocupação

de mineiro, vista tanto no depoimento do Deputado Sebastião Costa como também

no seu. O pessoal está com medo de Minas Gerais, está com medo de ficarmos

juntos. Eles querem desagregar-nos. Temos de ficar atentos a isso, estamos

começando a nossa caminhada. Amanhã, numa grande festa durante todo o dia, a

qual ocorrerá no Hotel Ouro Minas, o PMDB lançará o seu candidato a Governador:

Hélio Costa. Receberemos o Presidente da Câmara dos Deputados, Michel Temer, e

o Presidente do Senado, José Sarney. Faremos uma grande festa em Minas Gerais,

com a participação dos nossos correligionários de todas as partes de Minas Gerais.
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Cumprimento a direção do Partido e, ao mesmo tempo, convoco todos os nossos

companheiros, mesmo de outros partidos, que são simpatizantes da tese debatida

pelo PMDB. Temos de ter um bom Governador e, ao mesmo tempo, temos de ter um

mineiro na Presidência da República. Essa é a tese que eu e o nosso Partido

defendemos. Obrigado, Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio* - Obrigado, Deputado Getúlio Neiva. Acho que é

importante, Deputados Getúlio e Padre João, voltarmos a discutir política em Minas

Gerais. Isso acabou. Infelizmente a classe política discute pouco a política. Neste

momento é importante que voltemos a falar de política. O pronunciamento do

Deputado Getúlio Neiva e de todos os Deputados que se preocupam com Minas

Gerais, com a política brasileira e, principalmente, com o nosso país é de extrema

importância para nós neste momento.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria Lúcia Mendonça.

A Deputada Maria Lúcia Mendonça* - Obrigada, Sr. Presidente, Deputado Hely

Tarqüínio.

O Deputado Vanderlei Jangrossi* - V. Exa. me permite um aparte, Deputada?

A Deputada Maria Lúcia Mendonça* - Pois não, Deputado, antes que eu comece.

O Deputado Vanderlei Jangrossi (em aparte)* - Nobre Deputada, faço coro com o

Deputado Getúlio Neiva, na tese de ter um mineiro na Presidência da República e de

construir a melhor candidatura para o Estado de Minas Gerais. No final do ano

passado, lançamos aqui o nome do nosso querido Presidente Alberto Pinto Coelho.

Colocamos o nome dele à disposição para disputar também o governo do Estado. Se

não vier ao governo, que venhamos a estar juntos com o nosso Prof. Anastasia como

Vice. Com certeza, serão dois nomes importantes para Minas Gerais. Haverá um

consenso, por se tratar de um nome muito especial para todos nós, que sabemos que

o nosso Presidente tem realizado um trabalho fantástico nesta Casa, um trabalho de

consenso e de harmonia com todos os Poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário. É

um nome muito importante para todos; então enfatizo aqui o nome do nosso querido

Presidente Alberto Pinto Coelho, para que venha fazer coro com o governo do

Estado. Certamente é um nome que tem um grande destaque, pela postura que tem
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apresentado nesta Casa. Queremos um Presidente mineiro e um excelente nome nos

quadros do governo de Minas Gerais. Muito obrigado.

A Deputada Maria Lúcia Mendonça* - Muito obrigada, meu amigo, porque, na

realidade, Deputado, concordamos plenamente que estamos vivendo um momento

político muito sério, de grandes decisões para a condução do nosso país e, acima de

tudo, para a continuidade desse trabalho maravilhoso do nosso Governador. Como

em outras vezes, foi mencionado neste Plenário o nome do nosso Presidente

Deputado Alberto Pinto Coelho, nome que chega perfeitamente neste momento. Ele é

mediador e sabe lidar perfeitamente com as individualidade, transformando-as em

coletividade, como fez agora com este debate do Plano Decenal. De maneira

orgulhosa, nós, Deputadas e Deputados, concordamos com V. Exa. em relação ao

nome do nosso Presidente. Muito obrigada pela sua interferência.

Agradeço, Sr. Presidente, a oportunidade de estar aqui, neste momento, e de trazer

aos Deputados, às Deputadas, aos nossos amigos das galerias e aos

telespectadores da TV Assembleia dois momentos muito importantes que vivenciei no

final da semana passada e no princípio desta, mais especificamente, no dia de

ontem. No dia 6, com um convite do Prefeito de Chácara, um Município próximo de

Juiz de Fora, muito bem dirigido pelo Vagner, seu Prefeito, vivemos um momento

muito importante, em que o Prefeito tomou posse como Presidente da Associação

dos Municípios do Vale do Paraibuna.

Ficamos impressionados com a participação, a presença dos Prefeitos que fazem

parte da Ampar, além de outros da região que participaram daquele momento

importante desse grande líder de Prefeitos, o Wagner, do Município de Chácara. A

cerimônia nos impressionou muito pela presença marcante de muitas autoridades.

Em seguida, foi servido um excelente almoço. Parabenizamos a primeira-dama de

Chácara, pois temos certeza de que estava à frente desse trabalho. Ficamos também

muito impressionados com o trabalho dos Prefeitos, pela visão de vivência

municipalista. Hoje, mais do que nunca, nossos dirigentes municipais precisam

entender que, sozinhos, não chegarão a lugar nenhum, mas, associando-se a outros

Prefeitos, os recursos, tanto federais quanto estaduais, chegarão de maneira muito

mais substancial aos Municípios. É no Município que o fato político acontece, que a
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saúde, a educação, o aspecto social e a urbanização precisam de um grande

atendimento. Enfim, é no Município que o eleitor, o cidadão está fixado. Essa é a

visão das associações às quais os Prefeitos se agregam a fim de terem muito mais

benefícios. Um exemplo são os consórcios de saúde. Aliás, vimos lá a posse de um

Prefeito Presidente de um desses consórcios de saúde, que têm trazido grandes

benefícios para os Municípios. Assim, parabenizo o Prefeito Wagner e sua equipe,

tanto o Município quanto essa associação.

De Chácara, fomos a Guarani, que é o nosso grande trabalho fora da Assembleia.

Visitamos o Prefeito dessa cidade, Sr. José Xavier, que tem desenvolvido uma

grande gestão no Município. Estivemos, para nossa alegria, visitando a Apae do

Município e participamos de um leilão. Estava sendo leiloado um chapéu do cantor

Daniel, o qual tinha sido presenteado a uma das Vereadoras da cidade que é muito

amiga do referido cantor. A Apae fez o leilão, e tive a felicidade de dar o lance maior

e, conseqüentemente, ganhar o chapéu, que é muito bonito. Não o darei para V. Exa.,

não, Deputado Wander Borges. Agora, todo o mundo, ao assistir à novela, verá o

Daniel com o chapéu que está em nosso gabinete. Deputado Wander, caso queira,

poderá ir lá experimentá-lo, só não pode levá-lo.

Assim, parabenizamos Guarani pelo Prefeito, bem como pela Vice-Prefeita Luciana,

que trabalha muito. Cumprimentamos também a Diretora da Apae, que faz um

trabalho filantrópico, sem nenhum salário, apenas pensando nas crianças que estão

necessitando de apoio, principalmente lá em que a maioria é da zona rural.

Participam da Ampar Belmiro Braga, Chácara, Coronel Pacheco, Ewbank da

Câmara, Goianá, Mar de Espanha, Matias Barbosa, Pedro Teixeira, Pequeri, Piau,

Rio Preto, Santana do Deserto, Senador Cortes, Simão Pereira e Santa Bárbara do

Monte Verde. São 15 Municípios ao todo, mas há 39 Municípios na região.

Precisamos que os demais se associem.

Disse-lhes que tivemos dois momentos importantes, um deles foi vivenciado no dia

de ontem. Sr. Presidente, estão aqui nas galerias as pessoas cujos nomes

mencionarei. Com muito orgulho, Deputado Wander Borges, fui relatora de um projeto

de lei que torna patrimônio cultural de Minas Gerais o pé-de-moleque de Piranguinho.

V. Exa. já foi contemplado? É muito gostoso, não é? Bom demais. Estamos aqui com
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as pessoas de Piranguinho: a D. Anunciata e a Ana Paula, produtoras de pé-de-

moleque, o Sr. Cléber Marinho, Coordenador de Turismo da Prefeitura, e o Vereador

Sílvio Fernandes, Presidente da Câmara Municipal, que nos vieram visitar. O projeto

já está em Plenário para votação, e peço a todos para mantermos o parecer da

Comissão Especial pela derrubada do veto, pois precisamos manter esse patrimônio

cultural de Minas, uma vez que é um pé-de-moleque diferenciado.

Quando a Anunciata, a Ana Paula, o Cléber e o Sílvio estiveram comigo no

gabinete, perguntamos-lhes, Deputado Vanderlei Jangrossi, por que esse nome do

doce. E achamos muito interessante a resposta. A história é pequena e vale a pena

ser contada: ao fazer os pés-de-moleque e deixá-los para vender - não sabemos

como se chamavam na época, era um doce de amendoim -, os meninos os roubavam

da cesta. Para ensinar-lhes, as mulheres diziam: “Pede, moleque!”. O doce, então,

recebeu o nome pé-de-moleque. Essa é uma tradição mineira, e não podemos perdê-

la.

Deputado Vanderlei Jangrossi, existe o Festival do Pé-de-Moleque, e todos

estamos convidados a ir até a cidade. No ano passado, o pé-de-moleque grande

tinha 13m e, neste ano, terá 14m. Os quatro visitantes foram unânimes ao dizer que a

festa é muito boa e que devemos participar.

O Deputado Vanderlei Jangrossi (em aparte)* - Deputada, mais uma vez quero

fazer coro com V. Exa. Também nos procuraram e pedimos para procurarem todos os

Deputados a fim de realmente derrubarmos o veto a esse projeto tão importante para

o Município de Piranguinho. Por sinal, todos ganhamos um pé-de-moleque para

adoçar a boca.

A Deputada Maria Lúcia Mendonça* - Não ganhei um só, não.

O Deputado Vanderlei Jangrossi* - V. Exa. ganhou dois, aliás, quatro. Ganhei dois,

muito gostosos.

A Deputada Maria Lúcia Mendonça* - Mas sou relatora do projeto, Presidente da

Comissão Especial e mulher, por isso tinha mais direito.

O Deputado Vanderlei Jangrossi* - Com certeza. O pé-de-moleque de Piranguinho

é muito saboroso. Existe uma cultura grande no Estado quanto à produção desse

doce. Em cada região ele é feito de uma forma mais gostosa que em outra. São umas
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delícias particulares. Esse pé-de-moleque realmente tem um sabor muito especial, e

quero fazer coro com V. Exa. para que possamos estar naquela cidade para a festa.

Junto com os Deputados, esperamos derrubar o veto e fazer justiça a esse Município,

mantendo o patrimônio cultural de Minas Gerais.

A Deputada Maria Lúcia Mendonça* - Deputado, o bonito é que cada produtor ou

produtora de pé-de-moleque - e aqui temos duas - tem uma barraca de alvenaria, e

cada uma delas tem uma cor. A da Anunciata é amarela; a da Ana Paula, azul, e

assim sucessivamente. Portanto, é muito bonito passar pela estrada e ver aquelas

casas com cores diferentes. Eles têm um capricho muito grande e agora precisarão

fazer uma associação devidamente registrada para que nós, Deputados, por

intermédio do governo, possamos destinar-lhes recursos, uma vez que nem todos

têm condições financeiras para tocar o negócio. O importante é que eles mantêm o

processo artesanal. Não há máquinas no processo.

Queremos agradecer, Sr. Presidente, essa chance e parabenizar, mais uma vez, os

nossos amigos de Piranguinho. Desde que se falou de Piranguinho, deu-me vontade

de ir até lá. Quero agradecer também a visita a Chácara e a Guarani. Muito obrigada.

* - Sem revisão do orador.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, em Plenário, do ex-Deputado

Rogério Correia, Delegado do Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA - em

Minas Gerais. Para nós, é um prazer tê-lo ao nosso lado, em visita a este Parlamento.

Esteja à vontade, Rogério, em sua Casa.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidência passa à 2ª

Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações

da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos.

Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Designação de Comissões

O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial
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para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 49/2009, do

Deputado Lafayette de Andrada e outros, que institui a ação direta de inorganicidade

municipal. Pelo BSD: efetivo - Deputado Carlos Mosconi; suplente - Deputado

Juninho Araújo; pelo BPS: efetivo - Deputado Tiago Ulisses; suplente - Deputado

Neider Moreira; pelo PT: efetivo - Deputado Adelmo Carneiro Leão; suplente -

Deputado Carlos Gomes; pelo PMDB: efetivo - Deputado Gilberto Abramo; suplente -

Deputado Ivair Nogueira; pelo DEM: efetivo - Deputado Delvito Alves; suplente -

Deputado Gustavo Valadares. Designo. Às Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer

sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 50/2009, do Deputado Lafayette de

Andrada e outros, que modifica o inciso VI do art. 118 da Constituição do Estado.

Pelo BSD: efetivos - Deputados Domingos Sávio e Zé Maia; suplentes - Deputados

Dalmo Ribeiro Silva e Walter Tosta; pelo BPS: efetivo - Deputado Chico Uejo;

suplente - Deputada Rosângela Reis; pelo PDT: efetivo - Deputado Sebastião

Helvécio; suplente - Deputado Alencar da Silveira Jr.; pelo PP: efetivo - Deputado Gil

Pereira; suplente - Deputado Dimas Fabiano. Designo. Às Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para, no Prazo de 60

Dias, Estudar e Discutir as Condições Carcerárias do Sistema Prisional do Estado de

Minas Gerais, doravante denominada Comissão Especial da Execução das Penas no

Estado. Pelo BSD: efetivo - Deputado João Leite; suplente - Deputado Célio Moreira;

pelo BPS: efetivo - Deputado Wander Borges; suplente - Deputado Doutor Rinaldo;

pelo PT: efetivo - Deputado Durval Ângelo; suplente - Deputada Maria Tereza Lara;

pelo PMDB: efetivo - Deputado Vanderlei Miranda; suplente - Deputado Gilberto

Abramo; pelo DEM: efetivo - Deputado Delvito Alves; suplente - Deputada Maria Lúcia

Mendonça. Designo. Às Comissões.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Segurança Pública - aprovação, na 2ª Reunião

Ordinária, em 10/3/2009, do Requerimento nº 3.406/2009, do Deputado Doutor Viana;

de Turismo - aprovação, na 1ª Reunião Extraordinária, em 10/3/2009, dos

Requerimentos nºs 3.217/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 3.220 a
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3.222/2009, do Deputado Jayro Lessa, 3.249/2009, do Deputado Ademir Lucas, e

3.291/2009, do Deputado Jayro Lessa; e de Direitos Humanos - aprovação, na 3ª

Reunião Ordinária, em 11/3/2009, do Requerimento nº 3.404/2009, do Deputado

Dalmo Ribeiro Silva; e pelo Deputado Ruy Muniz - informando sua indicação para

Líder da Bancada do DEM e indicando o Deputado Jayro Lessa para Vice-Líder da

referida bancada (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Deiró Marra solicitando a retirada de

tramitação do Projeto de Lei nº 3.060/2009. A Presidência defere o requerimento, de

conformidade com o inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno. Arquive-se o

projeto.

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Délio Malheiros solicitando a retirada

de tramitação do Projeto de Lei nº 1.121/2007. 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 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, serei breve, poderei até não usar os 15

minutos. Quem sabe, a TV Assembleia poderia dar cobertura à audiência em que se

está discutindo a Proposta de Emenda à Constituição nº 25. Embora não tenha sido

pauta na Bancada, afirmo, de antemão, que nós, Deputados do PT, até por uma

questão de coerência, desejamos a aprovação, o mais rápido possível, da referida

proposta, a fim de se fazer justiça com todas as mulheres que atuam e, de certa

forma, arriscam suas vidas na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros.

Sr. Presidente, ocupo esta tribuna principalmente para tratar dos desafios da

questão agrária no Brasil e em Minas Gerais. Mais uma vez, vozes conservadoras

vêm à superfície para tentar desqualificar as lutas dos trabalhadores sem terra.

Contesto agora o editorial do jornal “Folha de S.Paulo” desta quarta-feira, 11/3/2009.

Lemos, no citado editorial, o elogio à Justiça Federal de São Paulo, que ordenou o
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bloqueio dos bens da Associação Nacional de Cooperação Agrícola - Anca -, sob a

acusação de repassar recursos públicos ilegalmente ao MST. Na seqüência, lê-se

outro elogio ao Presidente do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que cobrou

empenho do Ministério Público na fiscalização dos repasses de recursos às entidades

de apoio à reforma agrária. E mais, que o próprio Conselho Nacional de Justiça

também recomendou às varas e aos tribunais do País que dessem prioridade a

processos sobre questões fundiárias. Que ótimo! É bom quando se priorizam as

questões fundiárias. Todavia devemos fazê-lo de acordo com a realidade e com a

verdade. Vamos discutir a fundo todas as questões fundiárias!

Vamos fazer um levantamento global, desde a década de 60, da formação das

grandes propriedades privadas da terra no Brasil, tanto em termos urbanos quanto

rurais. Essa data marca a discussão do Estatuto da Terra.

Basta lembrarmos que a chamada Revolução Verde, promovida pelos governos

militares a partir da década de 70, resultou em muitas ocupações de terras devolutas,

em expulsão dos pequenos proprietários, sem contar a grilagem histórica no País, e

grande parte da devastação ambiental do Centro-Oeste e da Amazônia, que decorre

da chamada Revolução Verde. E mesmo o incentivo, ao usar o que chamamos de

brejos, tanto para a agricultura quanto para a pecuária.

Lembremo-nos também das origens do termo "grilagem". No século XIX, para o

registro ilegal e ilegítimo de vastas extensões de terra, os serviços notariais, os

cartórios de então, deixavam que se colocassem grilos e outros insetos nas gavetas

onde eram guardados os supostos documentos comprobatórios da propriedade de

terras, por parte de especuladores. Esses insetos produziriam dejetos, que, por sua

vez, envelheceriam esses documentos falsos, para a comprovação da titularidade

sobre as terras.

Srs. Deputados, Sras. Deputadas, essa foi a forma imoral de formalização de

propriedade das vastas extensões de terras neste país. E somam-se a isso a

violência praticada por grandes proprietários de terras ao expulsar agricultores de

suas terras, a conivência histórica da Justiça para com o latifúndio, o uso de força

policial contra camponeses pobres, o privilégio de financiamento e empréstimos

públicos para o grande agronegócio, entre outras coisas.
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Ora, se o jornal "Folha de S. Paulo" estiver, de fato, preocupado com os processos

sobre questões agrárias, vamos fazer um amplo levantamento disso no País. E não

precisa partir do século XIX, basta retrocedermos 50 anos. Vamos checar o processo

de formação do latifúndio no Brasil, vamos levantar os montantes de recursos para o

grande agronegócio, em comparação com os recursos disponibilizados para a

agricultura familiar e para os pequenos e médios proprietários. Ontem mesmo eu

dizia que, no ano passado, no governo Lula, que já repassou R$70.000.000,00 para o

agronegócio, apenas R$13.000.000,00 foram para a agricultura familiar. Vamos ver

quem se beneficia com as constantes renegociações de dívidas no campo. Mais de

80% das dívidas com bancos públicos são de responsabilidade dos grandes

proprietários de terras, das grandes empresas agropecuárias e das grandes

cooperativas, e não da agricultura familiar. Além disso a polêmica sobre as ONGs e

entidades vinculadas à questão rural também deve ser feita de forma mais ampla.

Não temos receio de que essa discussão seja aberta e profunda. Até agora o que se

vê é o estardalhaço da imprensa contra as entidades que supostamente repassariam,

de forma ilegal, dinheiro para os MSTs. Ora, vamos conversar um pouco sobre o

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Senar - e sobre o Serviço Nacional de

Aprendizagem do Cooperativismo - Sescoop -, este último criado por medida

provisória pelo ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso. São duas grandes ONGs

que passam ao largo da atenção dos grandes jornais. Como recebem verbas

públicas, são fiscalizadas pelo Tribunal de Contas da União. Em geral, vários

relatórios do Tribunal de Contas da União - TCU - demonstram uso indevido dos

recursos do Senar para financiar atividades das federações patronais rurais em vários

Estados, inclusive com contratação de pessoal, com consultorias, assessorias,

compras de automóveis e promoção de exposições e feiras que têm finalidade de

comercialização de produtos, e ainda com concessões de empréstimos a entidades

empresariais. Segundo vários pareceres do TCU, é pacífico que o Senar e entidades

similares lidem com recursos recolhidos compulsoriamente, com recursos oriundos de

convênios com instâncias públicas e, portanto, devem ser fiscalizados como

entidades prestadoras de serviços consideradas de finalidade pública e social. Ou

seja, tratam da qualificação profissional de trabalhadores e trabalhadoras rurais e não
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deveriam gastar dinheiro com atividades estranhas a esse objetivo. Reconheço que

existem muitas atividades do Senar, no que tange ao trabalhador e a trabalhadora

rural, que precisam do nosso louvor, mas o próprio TCU tem extrapolado desses

objetivos. Em quase todos os Estados do Brasil, o TCU já identificou inequívocos

desvios de finalidade na aplicação de recursos sob gestão do Senar e do Sescoop.

Ora, entidades voltadas à qualificação profissional não dirigidas exclusivamente por

lideranças do patronato rural promovem gastos que são indicados pelo TCU como de

evidentes desvios de finalidades educacionais. Pagam despesas das federações

patronais e não prestam contas com a devida transparência.

Sr. Presidente, vamos voltar a esta tribuna para trazer os números e as informações

sobre tudo isso que estamos falando aqui.

Só do período do ex-Presidente Fernando Henrique para cá, foram centenas de

milhões de reais, muito mais do que foram repassadas a entidades de apoio à

agricultura familiar. E isso aconteceu a cada ano, sendo que, normalmente, esses

valores chegam a ser sete ou oito vezes maiores ao destinado à agricultura familiar.

A comprovação de desvio de finalidades e a precária transparência na prestação de

contas já são objeto de relatórios do próprio TCU. Assim sendo, proponho a esta

Casa três grandes eixos de debates:

1 - Vamos rever a história da formação das grandes propriedades de terra em

Minas Gerais, nos últimos 50 anos. Aliás, a formação das grandes propriedades de

terra já foi discutida aqui. Faz seis anos que estou nesta Casa, e tivemos

oportunidade de discutir, em audiência pública, a falsificação de documentos de

terras. Havia terras que eram do Norte, e toda a documentação delas era feita em

cartório perto da Grande Belo Horizonte. É uma maneira de falsificar o registro e não

envolver o cartório local.

Há ainda a questão das terras devolutas. Nas mãos de quem estão as terras

devolutas, quem está sendo favorecido com elas?

2 - Vamos comparar a importância da agricultura familiar para enfrentar a crise em

que vivemos, frente à impotência do grande agronegócio para dar conta dos efeitos

da crise internacional. Digo isso em relação à agricultura familiar, à sustentabilidade

econômica do seu negócio, à sustentabilidade econômica do próprio proprietário,
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enquanto agricultor familiar e enquanto agricultor empresarial.

3 - Vamos apurar o uso de recursos públicos por todas as entidades envolvidas

com a questão rural. As vinculadas aos trabalhadores e à agricultura familiar e as

vinculadas ao grande agronegócio produtor de “commodities”.

Esse é o desafio que faço a esta Casa, às comissões temáticas, à própria “Folha de

S. Paulo” e a outros veículos de comunicação que estão enxergando apenas um lado,

justamente o que recebe muito menos recursos, sem ver o lado que recebe milhões

em recursos e como eles estão sendo empregados.

O Ministro Gilmar Mendes, Presidente do Supremo Tribunal Federal poderia exigir

celeridade do Ministério Público também na fiscalização das entidades do patronato

rural, afinal não devemos pactuar com erros. Se o Ministro Gilmar Mendes quer

promover a justiça, que se refira também às entidades identificadas com o grande

agronegócio. Evidentemente não se pode generalizar. O MST e movimentos similares

contribuem para a paz social no Brasil; se houver erros na condução de suas

atividades, isso pode ser visto como exceção. Do contrário, também poderíamos

generalizar em relação às entidades patronais.

Destaco a presença, em Plenário, do colega, ex-Deputado Rogério Correia, hoje

Delegado do MDA, que, com autoridade, pode mostrar o quanto é promissora e o

quanto vem contribuindo para Minas Gerais e para o Brasil a agricultura familiar.

Como Delegado do MDA, Rogério Correia tem rodado o Estado de Minas Gerais, em

uma interlocução pessoal e direta com os agricultores, constituindo os territórios -

mecanismo e instrumento importante de governo para um arranjo produtivo local -, e

hoje é uma grande autoridade nesse assunto. Quem sabe, Sr. Presidente e Deputado

Getúlio Neiva, não poderíamos fazer aqui uma audiência pública para travar esse

debate? Poderíamos ter esclarecimentos sobre os recursos repassados a essas

entidades e a quem está se fortalecendo com isso. Não temos nenhum receio disso.

Podemos ver o que é repassado às escolas-famílias agrícolas, ao MST, etc.;

podemos ver quem está recebendo os recursos e qual é o volume de recurso que

está saindo da esfera pública e indo para as entidades e qual está sendo a sua

destinação.

Certamente, Sr. Presidente, voltaremos a esta tribuna para esclarecer ainda muitas
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coisas em relação à atuação dos movimentos sociais e mesmo das entidades que

apóiam os movimentos sociais, como o MST, cujo trabalho, que vem remendando a

deficiência de políticas públicas, é muito superior ao desvio, talvez, de uma liderança,

que o Sr. Ministro tenta generalizar, criminalizando os movimentos sociais. Eram

essas as nossas considerações, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Gilberto Abramo

solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º,

transferi-la ao Deputado Getúlio Neiva. A Presidência defere o requerimento e fixa ao

orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Meu caro Presidente Hely Tarqüínio; meu querido

Rogério Correia, dirigente do MDA em Minas Gerais; caro Deputado Padre João, boa

tarde.

Aproveitando a oportunidade da presença nesta Casa do Rogério Correia falando

após discurso proferido pelo querido Padre João -, gostaria de me solidarizar com o

Deputado em relação à absoluta necessidade de se ampliar a reforma agrária neste

país. Tenho idéias próprias a esse respeito e já as discuti neste Plenário e na

Comissão de Política Agropecuária.

Entendo que o governo Lula poderia terminar de forma um pouco mais agressiva na

questão da reforma agrária, que, no Brasil, deve ser consolidada e cujos conflitos

precisam acabar. Pela minha experiência, vejo que a solução é fazer a

municipalização da reforma agrária. Essa é a defesa que faço sempre, pois os

serviços municipalizados são mais baratos, o controle é mais específico, as

necessidades são mais bem atendidas.

Em 2002 fizemos seis assentamentos rurais com o Banco da Terra. Os assentados

estão tranqüilos, com suas casas, ferramentas, cesta básica para os primeiros seis

meses. Toda essa problemática das invasões de terra, do Gilmar Mendes, de se falar

que o MST não representa os produtores, enfim, tudo isso poderia ser amenizado ou

até resolvido se entregássemos aos Prefeitos a competência para fazer reforma

agrária. São os Prefeitos e Vereadores que conhecem de perto os lavradores de

origem e as pessoas que necessitam de terra, e em cada Município, sem afastar o
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cidadão dos seus amigos e da sua família, poderão assentá-los e protegê-los.

Digo isso com a experiência pessoal de haver criado o primeiro programa municipal

de pólos agrícolas do Estado. Colocamos à disposição dos produtores rurais,

gratuitamente, tratores agrícolas, sementes, defensivos e apoio no transporte das

mercadorias. O plano foi tão bom que, após quatro anos, precisamos construir um

Ceasa para exportar os produtos de uma cidade que importava 90% do consumo de

hortifrutigranjeiros de São Paulo.

Seria de uma ajuda substancial ao governo Lula se a municipalização da reforma

agrária fosse dinamizada pelo nosso companheiro competente Rogério Correia.

Gostaríamos que recursos fossem destinados do Crédito Fundiário em grande

volume para que Minas desse esse exemplo. No contato com os Prefeitos e por eles

ajudada, a Presidência da República poderia lavrar um grande tento na aceleração do

processo de reforma agrária. E não é difícil consegui-lo, porque quase todos os

Municípios de Minas têm áreas agrícolas extensas. Além disso, a agricultura familiar

já tem um suporte governamental, as compras da Conab já ajudam, há programas

federais e estaduais, e a Emater está presente em todos os Municípios. Há como se

fazer a conciliação e a pacificação, dando terra a quem entende de terra e não

permitindo que se faça a politização desse assunto.

Trata-se de um assunto grave. Qualquer país evoluído do mundo só conseguiu

crescer depois de completar um processo de reforma agrária. Não há mais como

conter essa determinação da modernidade. É necessário ampliar a reforma agrária,

sim.

Mas o que me trouxe a esta tribuna não foi esse assunto, apenas estou “pegando o

bonde” da fala do Deputado Padre João. Vim pela necessidade de os brasileiros e

mineiros começarem a compreender que Minas é muitíssimo importante para a

Nação brasileira. Os políticos de Minas precisam conversar muito e dialogar mais

para encontrar as soluções melhores para o nosso Estado e, sobretudo, para buscar

soluções para o nosso Brasil na era pós-Lula e pós-Aécio.

Tenho um agradecimento a fazer ao nosso Líder, Deputado Gilberto Abramo, ao

Vice-Líder, Deputado Adalclever Lopes, e ao companheiro Deputado Sávio Souza

Cruz, por terem entendido nosso posicionamento em relação aos problemas internos
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do PMDB.

Sobretudo dizer, Sr. Presidente, que são absolutamente justas as manifestações de

indignação desses três companheiros, que não aceitam ser jogados na vala comum

de um cidadão que veio para o PMDB - o Sr. Jarbas Vasconcelos -, e que, em âmbito

nacional, faz uma denúncia não específica e coloca o maior partido do Brasil, o mais

importante, o que tem o maior número de Prefeitos, de Vereadores, de Deputados

Federais e de Senadores da República num questionamento de corrupção. Ora, o Sr.

Jarbas Vasconcelos, que tinha uma vida considerada séria, ao longo de tantos e

tantos mandatos, por duas vezes Governador de Estado, não podia cometer uma

aleivosia deste tamanho. Mesmo porque, quando a Polícia Federal chegou à minha

cidade, pela primeira vez na história, e prendeu o Secretário de Planejamento da

Prefeitura, que é do PT, não pude dizer que o PT inteiro é corrupto. E não posso

dizer, no episódio do Roberto Jefferson, que todo o PTB é corrupto. Não posso dizer,

no episódio de um, dois ou três cidadãos, que toda uma instituição é corrupta.

Existem políticos corruptos e safados, mas a maioria é político de origem regional,

que tem suas bases, respeita suas amizades, seus princípios familiares e luta com

dificuldade para permanecer na vida pública. Conheço alguns, e aqui está um

exemplar: Deputado Hely Tarqüínio. Tantos anos de luta, um homem pobre, que deve

a sua vida a um esforço unicamente pessoal, que construiu a sua carreira política

sem suporte de nenhuma espécie, sem entendimento com empreiteira, sem nunca ter

recebido dinheiro de ninguém. A maioria dos políticos brasileiros são assim. Existe

sempre, em cada instituição, em cada segmento social, alguém que destoa. Existe

Juiz bandido, Promotor de Justiça bandido, Delegado de Polícia ladrão, advogado

safado, médico sem-vergonha. Existe gente ruim em qualquer categoria. Mas não

podemos aceitar que o Jarbas Vasconcelos jogue lama no PMDB. Esse Partido tem

história. Na época da ditadura, foram para o MDB aqueles que não tinham medo de ir

para a cadeia, que não tinham medo de enfrentar fuzil. Os que se exilaram foram os

mais covardes. Foram dar aula em Harvard ou na França, fugiram da guerra contra a

ditadura, que enfrentamos no Brasil. Há muita gente que fala que foi exilado por

quatro ou cinco anos, até Presidente da República, o Serra, todo mundo foi exilado.

Exilados nada, foram covardes, correram e deixaram-nos aqui presos. Quem tem
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essas história no MDB não pode permitir e aceitar a aleivosia por parte do Jarbas

Vasconcelos. Estão muito certos na sua posição Gilberto Abramo, Sávio Souza Cruz

e Adalclever Lopes.

Meu companheiro Luiz Tadeu Leite, Prefeito de Montes Claros, que começou

comigo a carreira no Partido e o conhece tão bem quanto eu, para a nossa honra,

visita-nos hoje. Conhecemos muito bem todo o PMDB. Sabemos aqueles que são

bons - a maioria - e aqueles que destoam da normalidade, da ética e da seriedade.

Em Brasília, ontem, Sr. Presidente, discutíamos com Hélio Costa, na sua casa, com

os Deputados Federais e alguns membros da bancada estadual o acontecimento do

dia 12: o lançamento da sua candidatura a Governador do Estado. E discutíamos que

o PMDB tem hoje uma responsabilidade muito grande, não apenas com Minas mas

com o Brasil. É por isso que ficou definido e amanhã será posto de forma clara que o

PMDB estenderá seus braços a todos os partidos políticos, para tentar a unificação

de Minas Gerais, colocando duas premissas: o PMDB tem candidato a Governador,

mas vota em um mineiro para Presidente da República.

Queremos e sabemos qual é esse mineiro. Queremos trabalhar para consolidar a

liderança de Minas Gerais, pois há 48 anos nosso Estado não tem um Presidente

eleito. Tivemos a felicidade de ter Itamar Franco na complementação do mandato do

Presidente Collor.

Sr. Presidente, nós que estamos no PMDB, numa definição feita pela bancada

estadual e federal ontem à noite em Brasília, trabalhamos pela unidade de Minas e

pela junção de todos os valores políticos do nosso Estado no intuito de dar a Minas

não apenas a projeção, mas também a consolidação de uma posição de governo,

Deputado Dalmo Ribeiro Silva. A era pós-Lula e pós-Aécio precisa ser discutida a

cada instante. Esta Casa tem a responsabilidade de abrir o debate para a busca

dessa unidade que só trará benefício para todos nós.

O instante é importantíssimo, uma hora quase mágica e de uma definição dos

políticos de Minas em relação aos interesses verdadeiros do nosso Estado. Aécio

Neves se põe numa posição de destaque. Nós, aqui, no meio da tarde, mostrávamos

um artigo do jornal “O Estado de S. Paulo”, em que a imprensa livre de São Paulo

mostra, de forma clara, o complô que se arma para tentar reduzir a imagem do nosso
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Governador.

Minas precisa unir-se, juntar-se. Esta é a hora. Este é o instante. O instante é

agora. Não há como postergar o debate político, Sr. Presidente. Vejo até que os

novos tempos e as dificuldades da crise fazem com que se reestude aqui o

Regimento Interno. Aliás, nesse estudo já há alguém falando em eliminar esse

espaço de discussão. Somos contra. Esse espaço, ao contrário, não pode ser

reduzido, mas ampliado. Nós, políticos de Minas Gerais, temos de ocupá-lo para

debater os interesses do nosso Estado. Das várias Minas, das difíceis Minas, os

interesses de um Estado diferenciado, meu caro Acácio, ex-Prefeito e futuro

Deputado por Carlos Chagas. Nosso Estado não pode abrir mão da sua condição

moral para dizer ao Brasil que agora é o momento de começar um novo roteiro.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Muito obrigado, Deputado Getúlio

Neiva, caríssimo amigo. Querido amigo Deputado Getúlio Neiva, estava em meu

gabinete quando ouvi essa beleza de oração com que V. Exa., costumeiramente, tem

presenteado os mineiros por meio da TV Assembleia, assim como presenteia os

parlamentares, pelo brilho da sua inteligência e principalmente pelo seu elevado

conhecimento das ações mais relevantes deste Estado.

Gostaria de fazer uma reflexão com V. Exa. quanto à grandeza política que tem o

dileto amigo, a qual demonstrou em todas as oportunidades que ocupou o

Parlamento mineiro, durante a sua caminhada à Prefeitura da sua querida Teófilo

Otôni. Aqui também sempre esteve, em outras oportunidades, falando de forma séria,

correta e transparente, sobre a governabilidade maior que se chama Aécio Neves. Dá

prazer aos mineiros e a nós, Deputados, ouvir a sua oração abalizada, proferida por

um Deputado experiente, de larga e honrada trajetória na vida política, além de ouvi-

lo falar de nosso Governador e de sua maneira séria de comandar os destinos do

nosso Estado.

Hoje V. Exa. novamente volta à tribuna de nosso Parlamento. Agora estamos, como

verdadeiros soldados, nessa trincheira para colocar Minas nos trilhos, em defesa da

soberania nacional, apresentando o que há de melhor ao povo brasileiro, que é o

Governador dos mineiros, cujo governo tem sido exemplo para os outros Estados da

Federação.
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Foi por meio dos jornais de hoje, Deputado Getúlio Neiva, que ouvimos a infeliz fala

do ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso, que, numa crítica infeliz, disse que as

prévias do PSDB não são motivo para sair às ruas, percorrer os Estados e toda a

Federação. Engana-se muito, porque há pouco tempo esteve no nosso Estado e foi

recebido por vários parlamentares e pelo PSDB. Ele sabe e conhece a trajetória

decidida e determinada do nosso Governador Aécio Neves. O relato de V. Exa. faz

com que nos unamos cada vez mais em torno do nosso Governador rumo ao

Planalto, rumo à Presidência da República.

Não existem bandeiras, homens ou raças que nos impeçam de nos unirmos mais

que nunca. Conforme V. Exa. tão bem tem dito, não há outro nome para a

Presidência senão o do nosso Governador Aécio Neves. Tenho certeza absoluta de

que suas palavras não foram ditas em vão. Vamos nos unir, vamos fazer com que

esse trabalho seja fortalecido pelo próprio Parlamento mineiro, com todas as suas

ações, em todas as regiões, com o apoio dos Deputados, para que o próprio

Governador, ao viajar para todos os cantos deste país, faça uma política voltada para

os interesses maiores do povo. Deputado Getúlio Neiva, ele já nos deu provas dessa

ação como Presidente da Câmara dos Deputados, ao instituir a primeira Comissão de

Ética e Decoro Parlamentar. Também tive o prazer de ser o primeiro Presidente da

Comissão de Ética e Decoro Parlamentar desta Casa. Portanto, tivemos a

oportunidade de elevá-lo ao cargo de Presidente da Câmara, numa manifestação

inequívoca da Assembleia Legislativa, do povo mineiro e de nós, Deputados.

Agora é chegada a hora. Após dois mandatos sucessivos, exercidos com êxito e

apoio do Parlamento, com o sentimento maior dos Deputados, não podemos perder

de vista que o Brasil só tem um jeito: é o jeito de governar de Minas, por sua tradição,

por sua história, a exemplo de tantos mineiros honrados que dignificaram a política

nacional.

Quero congratular-me com V. Exa. Neste momento, fico feliz ao ouvir, nessa esteira

de pensamento, que nós, Deputados, temos, acima de tudo, o mesmo sentimento dos

maiores homens que já governaram Minas Gerais e o Brasil. Parabéns a V. Exa.

O Deputado Getúlio Neiva - Agradeço ao companheiro Deputado Dalmo Ribeiro

Silva, a quem lembro que, quando elegemos o Eduardo Azeredo, houve prévia no
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PSDB. Minas tem experiência em prévias. São Paulo é que não tem o costume de

ouvir o povo e os companheiros; São Paulo é que decide de cima para baixo. Minas

decide de baixo para cima. É por isso que conseguimos unir Minas Gerais; é por isso

que estou aqui hoje defendendo a necessidade de, no lançamento da candidatura de

Hélio Costa, amanhã, a ser feita pelo PMDB no Hotel Ouro Minas, raciocinarmos

sobre a necessidade da unidade mineira em torno do que foi decidido em Brasília

ontem pelas bancadas estaduais e federal. o PMDB só vota em mineiro para a

Presidência da República. Está lançada a senha. Vamos caminhar nessa trajetória. É

o momento de organizar essa caminhada. É o momento de não deixarmos que

nossos passos se distanciem. É preciso ver na palavra de Hélio Costa e na decisão

do PMDB o melhor dos objetivos possíveis para Minas e para o Brasil. Esta é a

ocasião. Quando São Paulo provoca a não-realização de prévias, há um rompimento

com o mais nobre espírito democrático, que é o da consulta às bases partidárias. E

isso não é bom. O PSDB de Minas não é assim. Sou do PMDB, mas sei que o PSDB

de Minas tem feito prévias e consultas, tem agido de maneira diferenciada. Neste

instante tenho, nobre Deputado Dalmo Ribeiro Silva, absoluta consciência da

liberdade que posso ter no meu Partido para dizer o que penso, da liberdade que o

meu Partido me concede. O PMDB é um partido que permite aos seus filiados ter

idéias próprias e defendê-las.

O Acácio, nosso Prefeito de Carlos Chagas, que está aqui, é testemunha de que

não sou tão aquinhoado pelo governo do Estado. Minha cidade parece casa-de-mãe-

joana, onde todos mandam, menos eu. Todos os cargos estaduais são preenchidos

por outras pessoas. O Secretário vai lá e não me avisa ou vai na terça, na quarta ou

na quinta, porque sabe que estou aqui, e não, lá.

Não sou tão aquinhoado, mas isso não quer dizer que não vá abraçar a melhor

opção para Minas Gerais. Não é questão ideológica; é idealística. Quero o melhor

para Minas, o melhor para o Brasil. É por isso que quero fazer um pedido aos

companheiros. Eu caríssimo Prefeito eterno de Contagem, companheiro do coração,

você sabe muito bem do que estou falando. Precisamos desta tribuna e precisamos

usá-la mais, a partir de agora, para discutir política. Minas começou a ficar meio

caladinha em relação à política. Está na hora de discutir esse assunto. Está na hora
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de buscar o entendimento. Está na hora de mostrar a força. Minas já perdeu sua força

financeira quando os bancos que sustentavam a indústria de São Paulo foram

embora para lá. A partir daí, começamos a perder todas as nossas forças políticas

também. Não podemos mais conviver com essa situação. Há 48 anos São Paulo

manda no Brasil. Não é possível que a situação continue assim. O Estado mais

poderoso e rico manda também na política. Antes não podíamos reagir, mas temos

agora a opção, a condição e os nomes para reagir. Por isso, quero desafiar os

companheiros a entrar nesse debate para chegarmos a uma boa conclusão. Muito

obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

Questão de Ordem

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Solicitei a palavra somente para que se registre

nos anais do nosso Parlamento que minha querida cidade de Ouro Fino completará,

no próximo dia 16, 260 anos de emancipação política. Todas as vezes que falamos

da nossa cidade natal, tenho certeza absoluta de que o sentimento do coração, a

vida, a história falam muito mais alto do que o dia-a-dia em que estamos ausentes.

Aqui na Assembleia estamos voltados para o desenvolvimento e principalmente para

o bem-estar do nosso povo e da nossa gente. Assim, neste momento, da tribuna,

saúdo o caríssimo Dr. Luís Carlos Maciel, Prefeito da minha terra natal. Cumprimento

também o Presidente da Câmara Municipal, Sérgio Favilla, bem como todos os

Vereadores. Saúdo todos os poderes constituídos, toda a comunidade e meus

familiares. Nossa cidade tem uma importância muito grande na trajetória deste

Estado. A nossa terra de Ouro Fino foi a sede do pacto “café- com-leite”. Sempre foi

presente nas tradições e principalmente no desenvolvimento de nossa região.

Sempre esteve como trincheira, voltada aos interesses, à paz e ao desenvolvimento.

Na mesma data, a Escola Estadual Coronel Paiva, de nossa Ouro Fino, o nosso

grupo escolar completará 100 anos. A essa escola, caríssimo Deputado Ademir

Lucas, devoto grande respeito, carinho e devoção, pois foi onde aprendi as primeiras

letras da minha vida. lá cursei o primário e tive a minha querida e saudosa mãe como

professora. Foi educadora por mais de 25 anos, terminando o seu sacerdócio de

professora como Diretora do estabelecimento, cargo em que permaneceu por 12

anos ininterruptos, servindo sempre à causa da educação de nossa cidade. Teremos,
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em comemoração dos 100 anos da escola, além de outras festividades já marcadas

pelo Município, a presença do nosso Secretário Adjunto de Educação, Gilberto

Resende, que representará a Secretária Vanessa Guimarães Pinto. Ele estará nos

100 anos dessa escola tradicional, grande propulsora do desenvolvimento e da

educação do nosso Estado. Neste momento, então, cumprimento toda a minha

cidade, que sempre nos tem acompanhado de forma muito efetiva e muito

esperançosa. Abraço a todos os meus conterrâneos, meus amigos e minha terra

natal. Manifesto a minha satisfação por essa data festiva que iremos ter no próximo

dia 16, segunda-feira, com a qual fico muito feliz, Sr. Presidente. Tenho certeza de

que é assim também com V. Exa. em relação a sua querida Patos de Minas, bem

como com o Deputado Ademir Lucas. Em todas as causas que envolvem a nossa

terra natal, somos movidos, sem dúvida alguma, pelo coração, pelos sentimentos, por

nossos pensamentos, na vontade de fazer tudo mais rápido, da melhor forma

possível, objetivando atender a todos os nossos conterrâneos. Parabéns, minha

querida Ouro fino. Que Deus abençoe todo o nosso povo; que nosso padroeiro, São

Francisco de Assis, ilumine todas as nossas famílias, gerando, acima de tudo, o

atributo mais precioso que temos, a paz e a saúde para todos. Muito obrigado.

Encerramento

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

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

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

de 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 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/2/2009

Às 9h47min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Doutor Rinaldo, Fahim Sawan, Ruy Muniz e Sebastião Helvécio, membros da

supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Adelmo Carneiro

Leão, Hely Tarqüínio e Weliton Prado. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Carlos Mosconi, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
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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 comunica o recebimento da seguinte correspondência:

ofícios dos Srs. Marcos Antônio de Castro Duarte, Governador do Distrito LC.4 da

Associação Internacional de Lions Clubes; Antônio Augusto Anastasia, Vice-

Governador do Estado; Frederico Pacheco de Medeiros, Secretário-Geral da

Governadoria do Estado, e Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil,

publicados no “Diário do Legislativo” de 17/1/2009; do Sr. Marcus Pestana, Secretário

de Saúde, publicado no “Diário do Legislativo” de 29/1/2009; da Sra. Ana Maria

Azevedo Figueiredo de Souza, Coordenadora do Grupo Temático de Vigilância

Sanitária da Abrasco, publicado no “Diário do Legislativo” de 5/2/2009; da Sra.

Rosiene Maria de Freitas, Chefe de Gabinete da Secretaria de Saúde de Belo

Horizonte, prestando esclarecimentos sobre o procedimento cirúrgico realizado no

atendimento ao Sr. João Antônio de Miranda, no Hospital das Clínicas, da UFMG; do

Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais, solicitando informações a respeito de

ações que deveriam ter-se efetuado em relação ao orçamento da saúde; do Conselho

Regional de Medicina de Minas Gerais - CRM-MG -, encaminhando parecer sobre o

médico assistente e a responsabilidade de expedição de atestado de óbito; da Sra.

Maria de Lourdes Dias Carvalho, encaminhando denúncia contra o Ipsemg, relativa à

não-realização de pequenas cirurgias de pólipo uterino; da Sra. Josely Ramos

Pontes, Promotora de Justiça de Defesa da Saúde, encaminhando relatório da

Vigilância Sanitária para conhecimento das irregularidades apontadas; do Sr. Renato

Fraga Valentin, Presidente da Beneficência Social Bom Samaritano, de Governador

Valadares, tratando da intervenção junto à Secretaria de Saúde desse Município para

o credenciamento dessa instituição como Unidade de Alta Complexidade em

Oncologia - Unacon -; do Tribunal de Contas, encaminhando informações sobre as

contas relativas à área da saúde e o enquadramento de despesas nessa área, cuja

análise é solicitada à Consultoria pela Presidência; do Sr. Alexandre de Menezes

Rodrigues, Vice-Corregedor do CRM-MG, encaminhando resposta da médica

Joseane Elza Tonussi Mendes com relação ao atendimento da Sra. Maria Hilária de

Almeida no ambulatório do centro de consultas especializadas de Santa Luzia. O
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Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou

os relatores citados a seguir: em 2º turno, Projetos de Lei nºs 742/2007 (Deputado

Carlos Pimenta) e 898/2007 (Deputado Fahim Sawan); em 1º turno, Projeto de Lei nº

2.740/2008 (Deputado Doutor Rinaldo). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

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

apreciação do Plenário. A Presidência retira de pauta os Projetos de Lei nºs 2.034 e

2.865/2008, em turno único, por não cumprirem pressupostos regimentais.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs

3.207, 3.218 e 3.251 a 3.270/2009. 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 Carlos

Mosconi e Carlos Pimenta, em que solicitam seja realizada reunião para debater a

situação da epidemia de dengue no Estado; Carlos Mosconi e Fahim Sawan, em que

solicitam seja realizada reunião para debater a dificuldade na contratação e

manutenção de médicos no Programa Saúde da Família; Inácio Franco, em que

solicita seja realizada visita ao Hospital São Bento, em Belo Horizonte, para verificar a

situação da instituição; Neider Moreira, em que solicita seja realizada reunião para

debater os atrasos que vêm ocorrendo nas transferências de recursos do SUS e de

convênios firmados; Chico Uejo, em que solicita seja realizada audiência pública em

Coronel Fabriciano para discutir a situação da dengue no Município; Sebastião

Helvécio, em que pleiteia sejam solicitadas ao Secretário de Saúde providências junto

ao Secretário de Saúde de Juiz de Fora a fim de agilizar o início das atividades das

Policlínicas da Cidade Alta (São Pedro) e Santa Luzia; Fahim Sawan, em que solicita

seja realizada reunião para debater a revitalização dos consórcios intermunicipais de

saúde; Doutor Rinaldo, em que solicita seja realizada audiência pública em

Divinópolis para debater o déficit de leitos hospitalares no Município; Ruy Muniz, em

que solicita seja realizada reunião para debater o uso da telemedicina na saúde

pública no Estado, tomando como exemplos os trabalhos do Telecardio, da Secretaria

de Saúde, e da teleoftalmologia para retinopatia diabética; Délio Malheiros (2), em

que solicita sejam realizadas reuniões para conhecer o trabalho do MG Transplantes,

a fim de difundir seus procedimentos e a cultura de doação de órgãos; e para discutir
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o déficit de leitos hospitalares credenciados pelo SUS no Vale do Jequitinhonha e no

Norte de Minas; da Deputada Ana Maria Resende (2), em que solicita sejam

realizadas reuniões conjuntas com a Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e

Informática para debater a incidência de doenças sexualmente transmissíveis entre

os adolescentes e a gravidez na adolescência; e do Deputado Carlos Pimenta (2), em

que solicita sejam realizadas reuniões em Jacinto, para debater a implantação do

Programa de Transporte Sanitário e o fortalecimento do Consórcio Intermunicipal de

Saúde; e em Coração de Jesus, para debater a reabertura do Centro Oftalmológico.

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de março de 2009.

Carlos Mosconi, Presidente - Carlos Pimenta - Fahim Sawan - Ruy Muniz - Doutor

Rinaldo.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE OS VETOS PARCIAIS ÀS PROPOSIÇÕES DE LEI NºS 18.876,

18.877 E 18.947, EM 4/3/2009

Às 16h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sebastião

Helvécio, Domingos Sávio e Fábio Avelar, 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. 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, são aprovados, cada um por sua

vez, os pareceres pela manutenção, no turno único, dos Vetos Parciais às

Proposições de Lei nºs 18.876/2009 (relator: Deputado Deputado Fábio Avelar, em

virtude de redistribuição) e 18.877/2009 (relator: Deputado Wander Borges). O

parecer sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei nº 18.947/2009, no turno único,

deixa de ser apreciado em virtude de solicitação de prazo regimental pelo relator,
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Deputado Domingos Sávio. Cumprida a finalidade da reunião e da Comissão, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e

encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de março de 2009.

Sebastião Helvécio, Presidente - Domingos Sávio - Fábio Avelar.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 2.768 /2008

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Juninho Araújo, o projeto de lei em tela tem por objetivo dar

denominação à estrada que liga os Municípios de Brás Pires e Senhora de Oliveira.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 19/9/2008, vem a matéria a esta Comissão,

que deverá proceder ao exame preliminar dos aspectos de juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado com o art.

188, do Regimento Interno.

Em 11/10/2008, o relator solicitou fosse o projeto baixado em diligência ao

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG -, a

fim de obter informações sobre o referido trecho. De posse da resposta, passamos à

análise do projeto de lei.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.768/2008 tem por finalidade dar a denominação de Rodovia

Jésus Gonçalves de Oliveira à estrada que liga os Municípios de Brás Pires e

Senhora de Oliveira.

No que se refere à competência normativa, as matérias que só podem ser

reguladas pela União estão discriminados no art. 22 da Constituição da República; as

que são reguladas pelo Município estão previstas no art. 30; e ao Estado membro

cabe, de acordo com o § 1° do art. 25, tratar das m atérias que não se enquadram no

campo privativo da União ou do Município.

À luz desses dispositivos, a denominação de próprios públicos não constitui assunto

de competência privativa da União nem do Município, podendo ser objeto de
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disciplina jurídica por parte do Estado membro.

Entretanto, o Estado somente pode nomear próprios e estabelecimentos que lhe

pertençam. Como o trecho que liga os Municípios de Brás Pires e Senhora de Oliveira

não integra a malha rodoviária estadual, não cabe ao Estado dar-lhe denominação.

Ressalte-se que, ainda que haja convênio entre esses entes federativos para que o

Estado assuma a administração e manutenção do referido trecho, tal fato não altera

sua propriedade, que continua sendo municipal.

Em vista disso, cabe a cada um dos Municípios denominar o trecho que lhe

pertence, de acordo com o procedimento determinado em sua lei orgânica.

Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e

ilegalidade do Projeto de Lei n° 2.768/2008.

Sala das Comissões, 10 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Padre João - Delvito

Alves - Sebastião Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.811/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Neider Moreira, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Beneficente Lar Bom Samaritano, com sede no

Município de São Lourenço.

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 2.811/2008 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Beneficente Lar Bom Samaritano, com sede no Município de São Lourenço, que

possui como finalidade primordial a melhoria da qualidade de vida dos moradores

locais, especialmente dos mais carentes.

Para alcançar suas metas, implementa ações nas áreas educacional, cultural e
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assistencial; cria e mantém creches-escolas; atua na recuperação de dependentes

químicos; oferece proteção à saúde da família, da criança, do jovem e do idoso;

busca a integração dos seus associados no mercado de trabalho por meio da

realização de cursos profissionalizantes; orienta sobre a preservação do meio

ambiente.

Visando ampliar e subsidiar suas iniciativas, mantém intercâmbio com as demais

entidades congêneres do Município.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.811/2008

em turno único.

Sala das Comissões, 12 de março de 2009.

Cecília Ferramenta, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.846/2008

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Juninho Araújo, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo dar denominação ao trecho da rodovia que liga o Município de São Domingos

do Prata à BR-262.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 30/10/2008 e, a seguir,

encaminhada a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos do art. 102, III, “a”,

combinado com o art. 188, do Regimento Interno.

Em 11/9/2008, esta relatoria solicitou fosse o projeto baixado em diligência ao

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG -, a

fim de obter informações sobre o referido trecho rodoviário. De posse da resposta,

passamos à análise da proposição.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.846/2008 tem por escopo seja dada a denominação de

Prefeito João Braz ao trecho da rodovia que liga o Município de São Domingos do

Prata à BR-262. Trata-se da rodovia de ligação LMG-820, parte da malha rodoviária
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estadual.

No que se refere à competência normativa, as matérias que só podem ser

reguladas pela União, de interesse nacional, estão elencadas no art. 22 da

Constituição da República. As que cabem ao Município, por sua vez, estão previstas

no art. 30, que lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos de

interesse local e suplementar as legislações federal e estadual, para atender às suas

peculiaridades. Para o Estado membro, a regra básica está consagrada no § 1° do

art. 25, que lhe faculta tratar das matérias que não se enquadram no campo privativo

da União ou do Município.

À luz desses dispositivos, a denominação de próprios públicos não constitui assunto

de competência privativa da União ou do Município, podendo ser objeto de disciplina

jurídica por parte do Estado membro. Com efeito, foi editada a Lei n° 13.408, de 1999,

que dispõe sobre a matéria, estabelecendo a exigência de que o homenageado seja

falecido e que se tenha destacado por serviços prestados à coletividade.

Ademais, a Carta mineira não inseriu o assunto no domínio da iniciativa reservada à

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

de Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a apresentação do projeto em

tela por membro desta Casa.

Cabe ressaltar que o Diretor-Geral do DER-MG, em resposta à diligência solicitada,

manifestou-se, por meio da nota técnica datada de 18/12/2008, favoravelmente à

pretensão do projeto de lei em análise, uma vez que o referido trecho não possui

denominação oficial.

A fim, apresentamos a Emenda nº 1, que altera a redação do art. 1º, a fim de

identificar a rodovia a ser denominada.

Conclusão

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

do Projeto de Lei n° 2.846/2008 com a seguinte Emen da nº 1.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica denominado Prefeito João Braz ao trecho da Rodovia LMG-820 que

liga o Município de São Domingos do Prata à BR-262.”.
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Sala das Comissões, 10 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Padre João - Delvito

Alves - Sebastião Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.898/2008

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Irani Barbosa, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

dar denominação a escola estadual situada no Município de Vespasiano.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 22/11/2008 e, a seguir,

encaminhada a este órgão colegiado, a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Em 9/12/2008, esta comissão solicitou fosse o projeto baixado em diligência à

Secretária de Estado da Educação, a fim de que informasse a esta Casa se a referida

unidade de ensino possui denominação oficial e se existe outro próprio público

estadual naquele Município com a mesma denominação. De posse das informações,

passamos à análise da proposição.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.898/2008 tem por escopo seja dada a denominação de Escola

Estadual Leonídia Maria de Jesus, do 1º e 2º graus, à Escola Estadual do Bairro

Gávea, com sede no Município de Vespasiano.

No que se refere à competência normativa, as matérias que só podem ser

reguladas pela União, de interesse nacional, estão listadas no art. 22 da Constituição

da República. As que cabem ao Município, por sua vez, estão previstas no art. 30,

que lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos de interesse local e

suplementar as legislações federal e estadual, para atender às suas peculiaridades.

No que diz respeito ao Estado, a regra básica para delimitar sua competência está

consagrada no § 1° do art. 25 da nossa Lei Maior, q ue lhe faculta tratar das matérias

que não se enquadram no campo privativo da União ou do Município.

À luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios públicos não

constitui assunto de competência privativa da União nem do Município, podendo ser
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objeto de disciplina jurídica por parte do Estado. Com efeito, foi editada a Lei n°

13.408, de 1999, que dispõe sobre a matéria, estabelecendo a exigência de que o

homenageado seja falecido e que se tenha destacado por serviços prestados à

coletividade.

Ademais, a Carta mineira não inseriu o assunto no domínio da iniciativa reservada à

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

de Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a apresentação do projeto em

tela por membro da Assembleia Legislativa.

Apesar dessas considerações, cabe ressaltar que a Secretaria de Estado da

Educação, em resposta à diligência solicitada, informa que no Município de

Vespasiano não existe Escola Estadual do Bairro Gávea.

Assim sendo, o projeto de lei em análise possui vício intransponível e não pode

prosperar nesta Casa.

Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.898/2008.

Sala das Comissões, 10 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Gilberto Abramo - Sebastião

Costa - Delvito Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.930/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Desempregados do Município de

Betim - ADMB -, com sede no Município de Betim.

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

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

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ele, conforme

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.930/2008 tem por escopo declarar de utilidade pública a
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Associação dos Desempregados do Município de Betim, entidade civil sem fins

lucrativos que tem por finalidade congregar pessoas em busca de emprego,

promovendo seu desenvolvimento.

Para cumprir os objetivos programáticos, a Associação realiza o cadastramento dos

desempregados da comunidade, tendo em vista fomentar ações voltadas para a

geração de emprego e renda por meio da promoção de cursos profissionalizantes.

Além disso, desenvolve atividades com o intuito de melhorar a qualidade de vida de

seus associados, especialmente dos mais carentes, incentivando a participação

concreta na defesa dos interesses coletivos, para a consolidação da cidadania.

Diante da relevância de seu trabalho, é oportuno e meritório conceder-lhe o título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.930/2008, em turno

único.

Sala das Comissões, 11 de março de 2009.

Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.940/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Ademir Lucas, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos Amigos do Entorno do

Estádio Independência e Adjacências - Aameia -, com sede no Município de Belo

Horizonte.

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

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

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ele, conforme

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.940/2008 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação Comunitária dos Amigos do Entorno do Estádio Independência e

Adjacências, com sede no Município de Belo Horizonte, entidade civil sem fins
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lucrativos fundada em 2003, que tem por finalidade congregar as pessoas da

comunidade, promovendo seu desenvolvimento.

Para cumprir os seus objetivos programáticos, a Associação fomenta ações

voltadas para a geração de renda, por meio da promoção de cursos

profissionalizantes. Cabe destaque a sua participação na construção do Centro de

Formação Profissional Independência, numa parceria com o América Futebol Clube e

o Senac Minas, com capacidade para habilitar 3 mil alunos por ano.

A documentação anexada ao processo demonstra que a instituição desenvolve

atividades com o intuito de promover melhoria na qualidade de vida de seus

associados e dos carentes em geral, num processo de participação concreta na

consolidação da cidadania, o que constitui valiosa parceria com o poder público.

Por isso é oportuna a intenção de se lhe conceder a pretendida declaração de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.940/2008, em turno

único.

Sala das Comissões, 11 de março de 2009.

Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.944/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Delvito Alves, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Bairros Varginha, São Francisco, Nova

Cap e Guara 1 - Asmob -, com sede no Município de Morada Nova de Minas.

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

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº

1, que apresentou. Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.944/2008 tem por escopo declarar de utilidade pública a

Associação dos Bairros Varginha, São Francisco, Nova Cap e Guara 1, com sede no
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Município de Morada Nova de Minas, entidade civil sem fins lucrativos fundada em

2005, que tem por finalidade congregar as pessoas da comunidade, promovendo seu

desenvolvimento.

Para cumprir os objetivos programáticos, a Associação desenvolve atividades com

o intuito de melhorar a qualidade de vida de seus associados, especialmente dos

mais carentes, incentivando a participação na defesa dos interesses coletivos para a

consolidação da cidadania.

Diante da relevância de seu trabalho, é oportuno e meritório conceder-lhe o título de

utilidade pública.

Cabe ressaltar, por fim, que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de

Constituição e Justiça, tem a finalidade de adequar o nome da entidade ao registrado

no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.944/2008, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 11 de março de 2009.

Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.976/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Mãe de Pentecostes, com sede no

Município de Caratinga.

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

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

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ele, conforme

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.976/2009 tem por escopo declarar de utilidade pública a

Associação Mãe de Pentecostes, com sede no Município de Caratinga, entidade civil

sem fins lucrativos, fundada em 2003, que tem por finalidade congregar as pessoas
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da comunidade, promovendo o seu desenvolvimento.

Para cumprir os seus objetivos programáticos, desenvolve eventos culturais,

filantrópicos e de assistência social, envidando esforços para amparar as pessoas,

especialmente as mais carentes.

Diante da relevância de seu trabalho, é oportuno e meritório conceder-lhe o título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.976/2009, em turno

único.

Sala das Comissões, 11 de março de 2009.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.993/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

declarar de utilidade pública o Instituto Lumar, com sede no Município de Santana do

Paraíso.

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

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

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, conforme

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.993/2009 tem por escopo seja declarado de utilidade pública o

Instituto Lumar, entidade civil sem fins lucrativos fundada em 2007, que tem por

finalidade promover o desenvolvimento comunitário por meio da integração social e

da melhoria da qualidade de vida da comunidade, realizando ações no campo da

assistência social, da educação, da cultura, do lazer e do meio ambiente.

A documentação anexada ao processo demonstra que a instituição desenvolve

atividades com o intuito de promover melhoria na qualidade de vida de seus

associados e dos carentes em geral, num processo de participação concreta na

consolidação da cidadania, o que constitui valiosa parceria com o poder público. Além
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disso, procura fomentar projetos voltados para geração de renda e cursos

profissionalizantes.

Por isso é oportuna a intenção de se lhe conceder a pretendida declaração de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.993/2009, em turno

único.

Sala das Comissões, 11 de março de 2009.

Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.996/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Carlin Moura, o projeto de lei em tela tem como finalidade

instituir a Semana Estadual da Adoção.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo”, em 7/2/2009, e, em seguida,

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

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

102, III, “a”, do Regimento Interno,

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.996/2009 institui a Semana Estadual da Adoção, a ser

realizada, anualmente, na semana que antecede o dia 25 de maio – Dia Nacional da

Adoção, com a finalidade de promover a reflexão e a conscientização do tema por

meio de debates, palestras e seminários.

Com relação à repartição de competência legislativa, o art. 22 da Constituição da

República relaciona as matérias que cabem à União, de interesse nacional; o art. 30

especifica que compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local,

além de suplementar a legislação federal e estadual; o § 1º do art. 25, por fim,

reserva aos Estados os temas que não se enquadram no campo privativo da União

ou do Município.

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

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



____________________________________________________________________________
463

componentes do sistema federativo.

Observe-se que o art. 66 da Constituição do Estado não relaciona o tema em

análise como iniciativa privativa da Mesa da Assembleia ou dos titulares dos Poderes

Executivo e Judiciário, do Ministério Público ou do Tribunal de Contas. A deflagração

do processo legislativo por membro deste Parlamento é, portanto, adequada.

Cabe ressaltar que o projeto de lei em tela possui duas impropriedades. A primeira:

estabelece no parágrafo único do art. 1º que a Semana Estadual da Adoção deve

culminar no dia 25 de maio. Entendemos que o ponto máximo das atividades

propostas não deve ser determinado em lei, pois isso depende da conveniência da

programação estabelecida, o que pode variar de acordo com o calendário anual.

A segunda impropriedade refere-se ao art. 3º do projeto, segundo o qual a

efetivação da Semana da Adoção fica a cargo dos órgãos competentes do Poder

Executivo, em consonância com os Poderes Legislativo e Judiciário, o Ministério

Público e entidades da sociedade. Todas as datas comemorativas criadas por lei são,

automaticamente, incluídas no calendário dos órgãos públicos com os quais se

relacionam, não havendo necessidade de determinação expressa na norma.

Diante dessas constatações, apresentamos o Substitutivo nº 1, redigido ao final

deste parecer, para suprimir o parágrafo único do art. 1º e o art. 3º, assim como

adequar o texto à técnica legislativa.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 2.996/2009 na forma do Substitutivo nº 1, redigido a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Institui a Semana Estadual da Adoção.

A Assembleia 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.

Art. 2º - A Semana Estadual da Adoção tem por finalidade a reflexão sobre a

importância do tema por meio de campanhas, debates, palestras e seminários, e a

conscientização dos interessados sobre os processo de adoção.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 10 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ronaldo Magalhães -

Delvito Alves - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.002/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em tela tem por escopo

instituir o Dia Estadual de Combate e Prevenção à Trombose.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo”, em 12/2/2009, e, em seguida,

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

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

102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.002/2009 tem por escopo seja instituído o Dia Estadual de

Combate e Prevenção à Trombose, a ser realizado, anualmente, no dia 16 de

setembro.

Segundo a Constituição da República, à União compete legislar privativamente

sobre as matérias em que predomina o interesse nacional, relacionadas no art. 22; e,

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

A competência do Estado membro está consagrada no § 1º do art. 25, que lhe

reserva as matérias que não se enquadram no campo privativo da União ou do

Município.

Tendo em vista os dispositivos mencionados, a instituição de data específica pode

ser objeto de disciplina jurídica por parte de quaisquer dos Estados componentes do

sistema federativo.

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

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

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

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

deflagração do processo legislativo.

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

do Projeto de Lei nº 3.002/2009.

Sala das Comissões, 10 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ronaldo Magalhães -

Delvito Alves - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.007/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Conselho Comunitário dos Moradores do

Bairro Vila Samantha, com sede no Município de Paraguaçu.

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

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº

1, que apresentou. Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ele,

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.007/2009 tem por escopo declarar de utilidade pública o

Conselho Comunitário dos Moradores do Bairro Vila Samantha, entidade civil sem

fins lucrativos fundada em 2005, que tem por finalidade congregar a comunidade,

promovendo seu desenvolvimento.

Para cumprir seus objetivos programáticos, a Associação desenvolve atividades

com o intuito de melhorar a qualidade de vida de seus associados, especialmente dos

mais carentes, incentivando a participação na defesa dos interesses coletivos para a

consolidação da cidadania.

Diante da relevância de seu trabalho, é oportuno e meritório conceder-lhe o título de

utilidade pública.

Com objetivo de adequar o nome da entidade à forma consignada no art. 1º do seu

estatuto, foi apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça a Emenda nº 1,

que acatamos.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.007/2009, em turno
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único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 11 de março de 2009.

Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.013/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Fahim Sawan, objetiva declarar de utilidade

pública o Centro de Educação Infantil Lar da Criança Feliz, com sede no Município de

Perdizes.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que a considerou jurídica, constitucional e legal. Vem ela agora a este órgão

colegiado para deliberação conclusiva, com base no art. 103, I, “a”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.013/2009 pretende declarar de utilidade pública o Centro de

Educação Infantil Lar da Criança Feliz, entidade civil sem fins lucrativos, que busca

desenvolver no Município de Perdizes importante trabalho na área da assistência

social em benefício de crianças até 7 anos.

A documentação anexada ao processo demonstra que a instituição desenvolve

atividades com o intuito de promover melhoria na qualidade de vida das crianças sob

seus cuidados, procurando garantir-lhes acesso à educação, à saúde e ao lazer.

Dessa forma, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade

pública.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.013/2009, em

turno único.

Sala das Comissões, 11 de março de 2009.

Walter Tosta, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 864/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
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De autoria do Deputado Ruy Muniz, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a

isenção de taxa de inscrição para o vestibular e de taxa de matrícula na Universidade

do Estado de Minas Gerais - Uemg - e na Universidade de Montes Claros -

Unimontes - para as candidatas que sejam doadoras regulares de leite materno.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo nº 1, que

apresentou.

Posteriormente, a Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática opinou

pela rejeição da proposição.

Vem, agora, a matéria a esta Comissão, para ser analisada nos lindes de sua

competência, nos termos regimentais.

Fundamentação

O projeto de lei em comento dispõe sobre a isenção de taxa de inscrição para o

vestibular e de taxa de matrícula na Uemg e na Unimontes para as candidatas que

sejam doadoras regulares de leite materno.

O autor, em sua justificação, alega que o projeto é de extrema importância, uma vez

que o leite materno constitui alimento fundamental à nutrição e à saúde do recém-

nascido.

Por seu turno, a Comissão de Constituição e Justiça não encontrou óbice no âmbito

de sua competência e apresentou o Substitutivo n° 1 , visando ao aperfeiçoamento da

matéria.

Em seqüência, a Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática opinou

pela rejeição da proposição, sob o argumento de que a doação deve ser um gesto

solidário, voluntário, anônimo, altruísta, necessário, humanitário e não remunerado

direta ou indiretamente.

No âmbito de competência desta Comissão, nos termos do art. 188, combinado

com o art. 102, inciso VII, alínea “d”, do Regimento Interno, qual seja analisar a

repercussão financeira das proposições, entendemos que o projeto não encontra

óbice, visto que, como demonstraremos, não gera despesas significativas.

Conforme manifestou a Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática,

a jurisprudência considera inconstitucional a cobrança de taxa de matrícula em
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qualquer escola pública do Estado, seja ela federal, estadual ou municipal, de ensino

fundamental, médio ou superior. Em razão disso, a Uemg e a Unimontes - autarquias

com personalidade jurídica de direito público e integrantes do sistema estadual de

ensino - já deixaram de cobrar a taxa de matrícula de seus alunos. Assim, em relação

à taxa de matrícula, a proposição é inócua e conseqüentemente não apresenta

repercussão financeira.

Em relação à proposta de isenção de taxa de inscrição para o vestibular,

constatamos, preliminarmente, que o seu universo de incidência é muito restrito. A

cidadã teria que apresentar simultaneamente as seguintes condições:

I - ser candidata a exame vestibular nessas escolas;

II - estar em fase de amamentação;

III - ter disponibilidade de leite;

IV - ter vontade de fazer a doação.

Além disso, é mais provável que ela se inclua entre aqueles beneficiários de tal

isenção já legalmente reconhecidos, a saber: afro-descendentes, indígenas,

portadores de deficiência e alunos oriundos da rede pública de ensino.

A taxa cobrada pela inscrição nos vestibulares tem por finalidade cobrir os custos

de operacionalização dos processos seletivos, de forma que haja um equilíbrio entre

receitas e despesas. Como as candidatas a esse benefício certamente serão poucas,

a perda de arrecadação será pequena, pouco comprometendo esse equilíbrio. Para

solucionar essa questão, apresentam-se duas alternativas: aumentar o valor da taxa

de inscrição ou o déficit vir a ser coberto pela autarquia. A primeira tem limitações

com base na razoabilidade e nos valores de mercado. A segunda prejudica os

resultados da autarquia. Todavia, dada a repercussão financeira mínima, entendemos

que qualquer solução poderia vir a ser adotada, inclusive as duas simultaneamente.

Entretanto, embora não haja óbice financeiro, entendemos que o parecer da

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática sobressai, e, pelas razões

ali aduzidas e anteriormente mencionadas, somos compelidos a opinar que a matéria

não deve prosperar nesta Casa Legislativa.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº 864/2007.
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Sala das Comissões, 11 de março de 2009.

Zé Maia, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Antônio Júlio - Inácio Franco -

Jayro Lessa - Lafayette de Andrada.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.447/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Tadeu Leite, o projeto de lei em epígrafe altera o art.

4º da Lei nº 9.944, de 20/9/89, que altera dispositivos da Lei nº 6.763, de 26/12/75, e

da Lei nº 9.758, de 10/2/89.

Inicialmente, a proposição foi encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça,

que perdeu o prazo para emissão do seu parecer.

Vem agora a proposição a esta Comissão, para receber parecer, nos termos do art.

188, combinado com o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em exame objetiva isentar as entidades filantrópicas do pagamento

do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre

Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de

Comunicação - ICMS - incidente sobre o fornecimento de energia elétrica, água e

esgoto. A fim de fazerem jus ao benefício, as referidas instituições devem ser

declaradas de utilidade pública por lei estadual e atender às condições previstas no

art. 7º, § 4º, da Lei nº 6.763, de 1975, quais sejam: não distribuir parcela de seu

patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; aplicar integralmente, no País, os

seus recursos na manutenção de seus objetivos institucionais; e manter escrituração

de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de

assegurar sua exatidão.

Segundo o autor, a isenção de ICMS sobre as contas de energia elétrica, água e

esgoto, por reduzir os gastos dessas instituições com despesas que não estão

relacionadas com seus fins sociais, possibilita que seus esforços sejam concentrados

no bem-estar social do País e que maiores benefícios revertam para seus assistidos.

Atualmente, a Lei nº 9.944, de 1989, concede isenção do ICMS no fornecimento de

energia elétrica para consumo em imóveis de entidades filantrópicas de assistência
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social, educacionais e de saúde já subvencionadas pela Companhia Energética de

Minas Gerais - Cemig. Desse modo, a alteração proposta significaria uma ampliação

do benefício. Com relação ao fornecimento de água, cabe observar que, embora haja

previsão legal no Regulamento do ICMS, não há cobrança do imposto nas faturas

emitidas pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa. Salienta-se

ainda a existência de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que entende não

haver incidência do ICMS, por não considerar a água canalizada uma mercadoria.

Por outro lado, não há previsão legal de incidência do imposto sobre esgoto, uma vez

que se trata de uma prestação de serviço.

Cumpre informar que a concessão de benefício fiscal requer o atendimento de

algumas condições estabelecidas por normas constitucionais e legais. O art. 155, §

2º, inciso XII, “g”, da Constituição da República e a Lei Complementar Federal nº 24,

de 7/1/75, estabelecem que a concessão e a revogação de isenções, incentivos e

benefícios fiscais de ICMS dependem da celebração de convênio interestadual no

âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz.

O art. 14 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4/5/2000, Lei de

Responsabilidade Fiscal, dispõe que a concessão ou a ampliação de incentivo ou

benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverão estar

acompanhada de estimativa de impacto orçamentário-financeiro no exercício em que

iniciar sua vigência e nos dois subseqüentes e atender ao disposto na Lei de

Diretrizes Orçamentárias. Segundo o mesmo artigo, deve ainda demonstrar que a

renúncia foi considerada na estimativa de receita da Lei Orçamentária e que não

afetará as metas de resultados fiscais, ou estar acompanhada de medidas de

compensação, por meio de aumento de receita. Caso seja atendida essa segunda

condição, o incentivo ou o benefício só entrarão em vigor, quando forem

implementadas as medidas de compensação tributária.

Atendendo a requerimento da Comissão de Constituição e Justiça, foi a proposição

baixada em diligência à Secretaria de Estado de Fazenda para a obtenção de

informações acerca da repercussão das medidas propostas no Orçamento do Estado.

Em resposta à diligência, foi encaminhada a esta Casa a Nota Técnica nº 83/2007,

elaborada pela referida Secretaria, que alega que essa repercussão é de difícil
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mensuração, uma vez que as entidades filantrópicas não fazem parte do cadastro de

contribuintes.

Não obstante o alcance social da medida, o projeto encontra obstáculos de ordem

constitucional e legal, motivo pelo qual não pode prosperar nesta Casa.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº 1.447/2007.

Sala das Comissões, 11 de março de 2009.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Antônio Júlio - Adelmo

Carneiro Leão - Inácio Franco - Jayro Lessa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.179/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o projeto de lei em epígrafe altera a Lei

nº 14.171, de 15/1/2002, que cria o Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste

de Minas Gerais - Idene - e dá outras providências.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Por seu turno, a Comissão de Administração Pública exarou seu parecer pela

aprovação da proposição, na forma original.

Agora, vem a matéria a esta Comissão, para ser analisada, nos lindes de sua

competência, nos termos regimentais.

Fundamentação

O projeto de lei em pauta tem por objetivo fazer com que os Municípios integrantes

da Microrregião de Diamantina e da Microrregião de Conceição do Mato Dentro

passem a integrar a área de abrangência do Idene, por meio da alteração da

supramencionada lei.

O autor, em sua justificação, alega que essas microrregiões são em tudo

semelhantes às demais já situadas na área de abrangência dessa autarquia e

geograficamente integrantes do mesmo conjunto. Dessa forma fica preservada a

homogeneidade de características e de carências, responsável pela manutenção de

uma identidade regional, com base na qual se torna possível formular políticas
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públicas necessárias à superação de suas dificuldades.

A Comissão de Constituição e Justiça constatou que a matéria não afronta as

diretrizes constitucionais e concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e

legalidade.

Posteriormente, a Comissão de Administração Pública ressaltou que a proposição

se reveste de elevado alcance social, na medida em que busca promover a

regionalização das ações administrativas e o equilíbrio no desenvolvimento das

coletividades, o que atesta a conveniência e oportunidade da matéria.

Finda a apreciação da proposição no âmbito dessas comissões, a Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária passa a analisar a matéria de acordo com

sua competência, nos termos do art. 100, inciso II, combinado com o art. 102, inciso

VII, alínea “d”, do Regimento Interno, qual seja verificar a repercussão financeira das

proposições. Entendemos que, nesse campo, a matéria não encontra óbice a sua

tramitação.

A proposição em tela, que dispõe sobre a mera inclusão de Municípios na área de

abrangência do Idene, não gera despesa para os cofres públicos e, como corolário,

não tem impacto na Lei Orçamentária, nem contraria a Lei de Responsabilidade

Fiscal, Lei Complementar federal nº 101, de 4/5/2000.

Finalmente, aproveitamos a oportunidade para propor, pelas mesmas razões já

aduzidas, que os Municípios integrantes da Microrregião de Aimorés e da

Microrregião de Governador Valadares passem a integrar, também, a área de

abrangência do Idene, o que fazemos por meio das Emendas nºs 1 e 2, apresentadas

na conclusão da presente peça opinativa.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

2.179/2008, com as Emendas nºs 1 e 2, a seguir apresentadas.

EMENDA Nº 1

Acrescente-se ao art. 2º da Lei nº 14.171, de 15/1/2002, a que se refere o art. 1º, o

seguinte inciso V:

“Art. 1º - (...)

‘Art. 2º - (...)
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V - os Municípios integrantes da Microrregião de Aimorés e da Microrregião de

Governador Valadares, pertencentes à Mesorregião do Vale do Rio Doce.’.”.

EMENDA Nº 2

No “caput” do art. 1º, substitua–se a expressão “Acrescentem-se os seguintes

incisos III e IV” pela expressão “Acrescentem-se os seguintes incisos III, IV e V”.

Sala das Comissões, 11 de março de 2009.

Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa, relator - Adelmo Carneiro Leão - Inácio Franco -

Lafayette de Andrada.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.872/2008

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo alterar o parágrafo único do art. 1º da Lei nº 12.418, de 26/12/96.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 13/11/2008 e distribuída a

esta Comissão, a quem compete examiná-la preliminarmente quanto aos aspectos

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

Interno.

Em 25/11/2008, o projeto foi baixado em diligência à Secretária de Estado de

Planejamento e Gestão, a fim de que se manifestasse sobre a alteração pretendida.

Atendida a solicitação, passamos à fundamentação do parecer.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.872/2008 tem por escopo alterar o parágrafo único do art. 1º

da Lei nº 12.418, de 26/12/1996, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município

de Bueno Brandão imóvel com área de 340m², situado na Rua Bom Jesus e Capitão

Eduardo Carneiro, nesse Município, para a instalação da sede da Casa da Criança e

da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Apae de Bueno Brandão. Com a

alteração pretendida pelo projeto de lei em análise, o imóvel passa a ser destinado à

instalação da Biblioteca Pública e do Centro Cultural daquele Município.

Importante observar que o Prefeito Municipal de Bueno Brandão, por meio do Ofício

nº 292/2008, de 14/11/2008, informou que o referido imóvel já não atende à finalidade

determinada pela Lei nº 12.418, porque as entidades já possuem suas sedes próprias
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em outros locais. Em decorrência disso, a administração municipal pretende

aproveitá-lo para abrigar atividades culturais, pois, uma vez que se localiza próximo a

duas escolas, em via de grande circulação, beneficiará o desenvolvimento da

comunidade, especialmente das crianças e jovens.

Por seu turno, a Secretária de Estado de Planejamento e Gestão, por intermédio da

Nota Técnica nº 352/2008, apontou a necessidade de anuência da Apae de Bueno

Brandão, uma vez que o imóvel foi doado, em 1997, para o funcionamento da referida

entidade.

Cabe esclarecer que foram apensadas à proposição declarações da Presidente da

Apae de Bueno Brandão e do presidente da Associação Buenobrandense de

Proteção à Criança - Casa da Criança de que as respectivas entidades não têm

interesse no imóvel em tela para sua sede nem nenhuma outra forma de uso.

Também se encontram no processo fotos do imóvel doado pelo Estado, assim como

das novas sedes da Apae de Bueno Brandão e da Casa da Criança.

Saliente-se que a proteção do interesse coletivo é princípio de observância

obrigatória pela administração do Estado, pois no trato da coisa pública prepondera o

que é conveniente para a coletividade; por isso, nas proposições em que esta Casa

autoriza a alienação de bens estaduais, como determina o art. 18 da Constituição do

Estado e o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, a existência de tal salvaguarda

encontra-se nas cláusulas de destinação e de reversão.

Como a modificação a ser implementada pela proposição está de acordo com a

legislação vigente e atende ao interesse público, não há óbice à sua tramitação nesta

Casa. Entretanto, apresentamos o Substitutivo nº 1, redigido ao final deste parecer,

que autoriza o donatário do imóvel a utilizá-lo para a instalação da Biblioteca Pública

e do Centro Cultural. Essa alteração visa a respeitar o fato de que a norma, editada

em 1996, vigorou por mais de 12 anos e, em decorrência disso, não se poder

retroceder no tempo e proceder à sua alteração como se atual fosse.

Ainda, em defesa do interesse coletivo, será estabelecida cláusula que prevê a

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

publicação da lei, não lhe for dada a nova destinação; além de revogada a cláusula

de reversão prevista na Lei nº 12.418.



____________________________________________________________________________
475

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 2.872/2008 na forma do Substitutivo nº 1, redigido a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Autoriza o donatário do imóvel de que trata a Lei nº 12.418, de 26 de dezembro de

1996, a dar ao imóvel a destinação que menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o donatário do imóvel de que trata a Lei nº 12.418, de 26 de dezembro

de 1996, autorizado a destiná-lo para a instalação da Biblioteca Pública e do Centro

Cultural.

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

prazo de cinco anos contados da publicação desta lei, não lhe for dada a destinação

prevista no art. 1º.

Art. 3º - Fica revogado o art. 2º da Lei nº 12.418, de 26 de dezembro de 1996.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 10 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Padre João - Gilberto

Abramo - Delvito Alves - Ronaldo Magalhães.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.969/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

A proposição em análise, do Deputado Leonardo Moreira, “proíbe aos restaurantes,

bares, casas noturnas e estabelecimentos congêneres a prática da obrigatoriedade

de consumação mínima e dá outras providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo” em 5/2/2009, foi o projeto distribuído às

Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e

de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Compete, preliminarmente, a esta Comissão o exame dos aspectos de sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do disposto no art. 188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
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O projeto em estudo pretende proibir a cobrança da chamada “consumação

mínima” nos restaurantes, bares, casas noturnas e estabelecimentos similares do

Estado. Conforme consta na justificação do projeto, o valor exigido a título de

consumação mínima tem a característica de venda casada, conduta abusiva e ilegal.

A Lei Federal nº 8.078, de 11/9/90, que contém o Código de Proteção e Defesa do

Consumidor, considera abusiva a venda casada e assegura a liberdade de escolha

do consumidor, notadamente no que diz respeito aos limites e às quantidades do

produto ou serviço fornecidos. Com efeito, o art. 39, I, do citado diploma legal veda ao

fornecedor de produtos ou serviços condicionar esse fornecimento ao de outro bem,

assim como, sem justa causa, a limites quantitativos. Como se vê, o simples

condicionamento da venda de um produto ou serviço à de outro produto ou serviço é

considerado prática abusiva, portanto conduta ilícita, que afronta a autonomia da

vontade e a liberdade de contratação.

No entanto, apesar de o diploma consumerista repudiar a venda casada, não existe

norma específica dispondo sobre a consumação mínima, como ocorre em outras

unidades da Federação.

Entendemos, dessa forma, que a vedação prevista no projeto em tela confere

densidade normativa à lei federal, uma vez que a proposição procura disciplinar, com

absoluta clareza, os preceitos constantes na referida norma que dizem respeito aos

direitos do consumidor, exercendo o Estado, no caso em questão, a competência

prevista no art. no art. 24, V e VIII, da Constituição da República. Além disso,

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.

Por fim, apresentamos o Substitutivo nº 1, para melhor adequar o texto do projeto à

técnica legislativa.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 2.969/2009 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Proíbe a cobrança de consumação mínima em restaurantes, bares, boates, casas
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noturnas e similares.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - É proibido condicionar o fornecimento de produtos e serviços a limites

quantitativos, bem como ao fornecimento de outro produto ou serviço, ainda que a

título de consumação mínima, em restaurantes, bares, boates, casas noturnas e

similares.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às penalidades

previstas na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

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

Sala das Comissões, 10 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Padre João - Gilberto

Abramo - Sebastião Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.992/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O Projeto de Lei nº 2.992/2009, do Deputado Leonardo Moreira, “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”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 6/2/2009, foi o projeto distribuído às

Comissões de Constituição e Justiça e de Transporte, Comunicação e Obras

Públicas.

Compete a esta Comissão, nos termos do Regimento Interno, examinar a

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposta.

Fundamentação

O art. 1º da proposta pretende obrigar os Poderes do Estado a exigir apólice de

seguro de responsabilidade civil profissional das empresas de engenharia, arquitetura

e agronomia nas obras, projetos e serviços por eles contratados.

De acordo com o art. 2º, a apólice deverá ser apresentada pelo profissional

responsável técnico pela execução da obra, projeto ou serviço, de acordo com a

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART -, emitida e registrada no Conselho
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Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG.

Nos termos do § 1º, a apólice deverá ser especificada para cada obra, projeto ou

serviço, de acordo com a Anotação de Responsabilidade Técnica apresentada. Ela

terá como importância segurada o percentual equivalente a 25% do valor da obra,

projeto ou serviço contratado, cujo valor seja superior a 10% do valor previsto na

alínea "a" do inciso I do art. 23 da Lei Federal nº 8.666, de 21/6/93. Também será

exigida a apólice em caso de subcontratação.

Em linhas gerais, esse é o conteúdo da proposta, cujo intuito, segundo o seu autor,

é assegurar maior qualidade, solidez e segurança às obras, aos projetos e aos

serviços contratados pelos Poderes do Estado. Alega também o autor que 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”. Adverte, ademais, que tal seguro não se

confunde com o seguro garantia, já exigido pela legislação para garantir término da

obra contratada.

O Decreto Lei nº 73, de 21/11/1966, em seu art. 20, estabelece a obrigatoriedade

do seguro de responsabilidade civil do construtor de imóveis em zonas urbanas. O

Decreto nº 61.687, de 7/12/1967, submetia os órgãos públicos a essa exigência. No

entanto, a alínea “e” do inciso XIV do art. 40 da Lei nº 8.666, de 1993, trata da

exigência de seguros, quando for o caso, deixando a escolha por conta do

administrador público.

Já o art. 69 diz que o contratado é obrigado a 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. O art. 70 responsabiliza o contratado pelos danos causados

diretamente à administração ou a terceiros decorrentes de culpa ou dolo na execução

do contrato; todavia, nenhum desses dispositivos obriga a contratação do seguro.

O Estado do Rio Grande do Sul, por meio da Lei nº 12.385, de 30/11/2005,

estabeleceu a obrigatoriedade da 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. A Lei nº 12.645, de
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20/11/2006, que alterou a citada Lei nº 12.385, estendeu a obrigatoriedade da

exigência aos órgãos das administrações direta e indireta, fundações, empresas

públicas e sociedades de economia mista.

A apólice garante o pagamento de indenizações relativas a reparações por danos

materiais, danos corporais e danos morais, involuntariamente causados a terceiros no

exercício da profissão, assegurando a responsabilidade técnica do profissional e

garantindo a qualidade, a solidez e a segurança das obras, dos projetos e dos

serviços executados.

O segurado é o profissional registrado no Crea, enquanto responsável técnico pelo

serviço, conforme emissão da ART. O seguro cobre indenizações relativas a

reparações a terceiros. Estarão protegidos pelo seguro o contratante da obra, projeto

ou serviço e toda pessoa física ou jurídica estranha ao contrato que for de alguma

forma prejudicada, por danos materiais, corporais ou morais, ocorridos na execução

do serviço, conforme emissão da ART.

O profissional responsável por eventuais vícios de construção, pela execução de

obras em desrespeito ao projeto e por projetos mal elaborados, que se

caracterizarem após o término da obra, estará protegido até o fim do prazo

prescricional legal da sua responsabilidade.

Como se vê, a idéia encontra lastro na legislação em vigor de outros Estados. Não

se pode dizer que o Estado de Minas Gerais seja obrigado a aprovar tal exigência.

Trata-se de uma opção política que não contraria a legislação brasileira. Ademais,

uma vez que a União é competente para legislar, privativamente, apenas sobre

normas gerais de licitação, resta ao Estado competência para suplementar a matéria.

É o que se depreende da leitura conjugada do art. 22, inciso XXVII, com os §§ do art.

24 da Lei Maior.

Atualmente a atividade da construção civil no Brasil cresce, e há perspectivas de

que esse crescimento continue ainda por muitas décadas, uma vez que há uma

grande e crescente demanda por moradia, estradas, escolas, etc.

Concomitantemente ao crescimento da construção civil no País, houve um aumento

no número de acidentes e problemas nas obras, principalmente em obras públicas.

Muitas vezes há desabamentos, resultando em ruínas parciais ou totais, de prédios e
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edifícios, levando a mortes e grandes prejuízos; noutras, há problemas de menor

envergadura e conseqüências apenas patrimoniais: vazamentos, fissuras, queda de

cerâmicas da fachada, etc. O problema da má qualidade das obras civis é

particularmente preocupante nas obras públicas. Obras públicas de infra-estrutura,

como estradas e obras de saneamento, por exemplo, exigem investimentos elevados,

e as empresas que se obrigam contratualmente a bem executá-las freqüentemente se

descuidam das normas técnicas e das cautelas necessárias à sua boa execução. O

resultado é o prematuro surgimento de problemas construtivos diversos, uma vez que

a construção com materiais de baixa qualidade ou com a utilização de mão-de-obra

pouco qualificada implica baixa durabilidade das construções.

Além do que se disse, é preciso refletir sobre a matéria do ponto de vista dos

princípios da razoabilidade e da eficiência. O Estado de Minas Gerais, atualmente,

pode ou não exigir o seguro. Hoje, com suporte na legislação federal, é o

administrador público quem avalia e decide se deve exigir no edital a apresentação

de seguro por responsabilidade civil profissional. Diante do porte da obra ou serviço é

que se verifica se será vantajoso fazer tal exigência, pois o seguro implica aumento

de custo, uma vez que essa despesa será repassada ao contrato.

Entendemos que não é razoável exigir o seguro de responsabilidade técnica para

todas as obras, projetos e serviços de engenharia, arquitetura e agronomia

contratados pelo Estado, mesmo porque grande parte destas obras e serviços não

oferecem riscos que justifiquem a contratação de seguros dessa natureza.

Além disso, a adoção do seguro de responsabilidade civil profissional não resolve

os problemas apresentados em projetos, obras e serviços, uma vez que não impede

a ocorrência de erros ou negligências. Apenas minimiza suas conseqüências.

Também é preciso ter em mente que as indenizações serão pagas apenas até o

limite contratado. A companhia seguradora limitar-se-á ao expressamente contido na

apólice . Ressalte-se que o § 1º do art. 2º do projeto de lei em análise pretende exigir

que a apólice tenha como importância segurada o percentual equivalente a 25% do

valor da obra, projeto ou serviço contratado.

Não parece razoável, portanto, tornar generalizada essa exigência. O administrador

público deve ter mobilidade para definir certos itens do edital de licitação, ajustando
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suas exigências ao objeto do futuro contrato. Tal procedimento está mais em sintonia

com o conteúdo que se desdobra dos referidos princípios da razoabilidade e da

eficiência, este último inserto no “caput” do art. 37 da Constituição da República.

Conclusão

Ante o exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade

do Projeto de Lei nº 2.992/2009.

Sala das Comissões, 10 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Padre João - Delvito

Alves - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.444 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.444/2008, de autoria do Deput ado Alencar da Silveira Jr., que

declara de utilidade pública o Esporte Clube Branca Estrela, com sede no Município

de Ubá, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.444/2008

Declara de utilidade pública o Esporte Clube Branca Estrela, com sede no Município

de Ubá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Esp orte Clube Branca Estrela, com

sede no Município de Ubá.

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

Sala das Comissões, 4 de março de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.528 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.528/2008, de autoria do Deput ado Vanderlei Jangrossi, que
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declara de utilidade pública o Poços de Caldas Futebol Clube, com sede no Município

de Poços de Caldas, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.528/2008

Declara de utilidade pública o Poços de Caldas Futebol Clube, com sede no

Município de Poços de Caldas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Poç os de Caldas Futebol Clube, com

sede no Município de Poços de Caldas.

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

Sala das Comissões, 4 de março de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.864 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.864/2008, de autoria do Deput ado Padre João, que declara de

utilidade pública a Associação Educacional e Cultural de Candeias, com sede no

Município de Candeias, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.864/2008

Declara de utilidade pública a Associação Educacional e Cultural de Candeias, com

sede no Município de Candeias.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Educacional e Cultural de
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Candeias, com sede no Município de Candeias.

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

Sala das Comissões, 4 de março de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.890 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.890/2008, de autoria do Deput ado Antônio Carlos Arantes,

que declara de utilidade pública o Esporte Clube Mogiana, com sede no Município de

Guaxupé, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.890/2008

Declara de utilidade pública o Esporte Clube Mogiana, com sede no Município de

Guaxupé.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Esp orte Clube Mogiana, com sede no

Município de Guaxupé.

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

Sala das Comissões, 4 de março de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.891 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.891/2008, de autoria do Deput ado Antônio Carlos Arantes,

que declara de utilidade pública a Associação de Futebol Feminino de Boa

Esperança, com sede no Município de Boa Esperança, foi aprovado em turno único,

na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento
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Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.891/2008

Declara de utilidade pública a Associação de Futebol Feminino de Boa Esperança,

com sede no Município de Boa Esperança.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Futebol Feminino de

Boa Esperança, com sede no Município de Boa Esperança.

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

Sala das Comissões, 4 de março de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Dimas Fabiano.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 14 DE MARÇO DE 2009

ATAS

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

LEGISLATURA EM 12/3/2009

Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem a Deputada e os Deputados:

José Henrique - Weliton Prado - Sargento Rodrigues - Ademir Lucas - André

Quintão - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Doutor

Rinaldo - Getúlio Neiva - Gustavo Valadares - Inácio Franco - João Leite - Lafayette

de Andrada - Leonardo Moreira - Maria Lúcia Mendonça - Padre João - Rêmolo

Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Sávio Souza Cruz - Tenente Lúcio -

Walter Tosta - Wander Borges.

Falta de Quórum

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 14h12min, a lista de

comparecimento não registra a existência de número regimental. A Presidência deixa

de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca as Deputadas e os Deputados para

a 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 ordem

do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição do dia 17/3/2009.).

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

LEGISLATURA, EM 9/3/2009

Presidência dos Deputados Alberto Pinto Coelho e Fábio Avelar

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

da Mesa - Registro de presença - Execução do Hino Nacional - Palavras do Sr.

Presidente - Assinatura de deliberação da Mesa da Assembleia - Palavras da

Secretária Elbe Brandão - Palavras da Deputada Ana Maria Resende - Palavras da

Deputada Cecília Ferramenta - Palavras da Deputada Gláucia Brandão - Palavras da
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Deputada Maria Lúcia Mendonça; Homenagem póstuma; Palavras da Deputada

Maria Lúcia Mendonça - Palavras da Deputada Maria Tereza Lara - Palavras da

Deputada Rosângela Reis - Palavras do Deputado Fahim Sawan - Palavras da Sra.

Selmita Gomes Ferreira - Apresentação artística - Entrega de placas - Encerramento -

Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

Carneiro Leão - Ana Maria Resende - André Quintão - Carlin Moura - Carlos Gomes -

Carlos Mosconi - Cecília Ferramenta - Domingos Sávio - Fábio Avelar - Fahim Sawan

- Gláucia Brandão - Juarez Távora - Leonardo Moreira - Maria Lúcia Mendonça -

Maria Tereza Lara - Rosângela Reis - Tiago Ulisses.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Às 14h15min, declaro aberta a

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

trabalhos. Com a palavra, a Sra. 2ª-Secretária, para proceder à leitura da ata da

reunião anterior.

Ata

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

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião à comemoração do Dia Internacional da Mulher.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa as Exmas. Sras. Deputada Elbe

Brandão, Secretária de Estado Extraordinária para o Desenvolvimento dos Vales do

Jequitinhonha e do Mucuri e do Norte de Minas, representando o Governador do

Estado, Aécio Neves; Deputada Federal Jô Moraes; Desembargadora Maria Lúcia

Cardoso de Magalhães, representando o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região;

Vereadora Elaine Matozinhos, representando a Presidente da Câmara Municipal de

Belo Horizonte; Vereadora Luzia Ferreira; Maria do Carmo Lara, Prefeita Municipal de

Betim; Edméa Moreira Machado, Prefeita Municipal de São João Nepomuceno; o
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Exmo. Sr. Deputado Fábio Avelar; e as Exmas. Sras. Deputadas Ana Maria Resende,

Cecília Ferramenta, Gláucia Brandão, Maria Tereza Lara, Maria Lúcia Mendonça e

Rosângela Reis, co-autoras do requerimento que deu origem a esta homenagem.

Registro de Presença

O locutor - Gostaríamos de registrar a presença das Exmas. Sras. Carmem Rocha

Dias, Presidente do Conselho Estadual da Mulher; Virgília Rosa, Coordenadora

Especial de Políticas para as Mulheres; Beth Pimenta, empresária, representando a

Associação Comercial de Minas Gerais; do Exmo. Sr. Flávio Leroy, Prefeito de

Esmeraldas; das Exmas. Sras. Dos Anjos Pereira Brandão, Presidente da Associação

das Profissionais do Sexo; Celeste Alcântara Mayrink, Presidente da Associação dos

Funcionários da Fundação Clóvis Salgado; Maria da Glória Santos, Coordenadora-

Geral do Ministério das Comunicações; Sílvia Helena Rocha Rabelo, Secretária

Adjunta da Secretaria Municipal Adjunta de Direitos de Cidadania; Guaraciaba Gomes

Martins Araújo, Presidente da Câmara Municipal de Timóteo; Gláucia Helena,

Coordenadora da Coordenadoria de Mulheres da Prefeitura de Contagem; Márcia de

Cássia Gomes, Coordenadora dos Direitos da Mulher, da Prefeitura de Belo

Horizonte; dos Exmos. Srs. Deputado Federal Jairo Ataíde, ex-Deputado desta Casa

e ex-Prefeito de Montes Claros; Deputado Gustavo Corrêa, Secretário de Esportes e

da Juventude; das Exmas. Sras. Niny Pinheiro Bolivar Moreira, Vice-Presidente da

Federação Internacional da Advogada; Ana Cláudia Silva Alexandre, membro do

Conselho Superior da Defensoria Pública; dos Exmos. Srs. Glauco David de Oliveira

Souza, membro do Conselho Superior da Defensoria Pública; Alexander Fonseca,

membro do Núcleo de Defesa da Mulher da Defensoria Pública - Nudem -; e das

Exmas. Sras. Júnia Roman, membro do Nudem; Cândida Gonçalves, representando

o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente e a Seplag; Regina

Mendes, Coordenadora do Fórum Interinstitucional de Enfrentamento à Violência, ao

Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes e Assessora da Assprom;

Adriana Barbosa, Assessora do Núcleo de Igualdade de Oportunidades da

Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Minas Gerais, representando

a Comissão de Gênero; Olívia de Fátima Braga Melo, Delegada de Polícia, Chefe da

Divisão de Polícia Especializada da Mulher, do Idoso e do Deficiente; Cleonice
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Liboreiro, Presidente da Sociedade Mineira de Aleitamento Materno; Sirley Soalheiro,

Presidente Estadual da Ação da Mulher Trabalhista - AMT - e do PDT de Minas

Gerais e Secretária-Geral da AMT Nacional; Irmã Zilá, da Congregação das Irmãs

Sacramentinas; Maria Lúcia, Presidente do Conselho de Mulheres de Ribeirão das

Neves; Cel. Luciene Magalhães de Albuquerque, Subchefe do Estado-Maior; Maj.

Magaly Maria Cabral, do Centro de Referência e Tratamento de Aids; Irmã Bete, da

Congregação Irmãzinhas da Assunção; e Geralda Vieira, Coordenadora dos Direitos

Humanos de Betim.

Execução do Hino Nacional

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

pelo Coral da Assembleia, sob a regência do maestro Luís Aguiar.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Sr. Presidente

Exmas. Sras. Deputada Elbe Brandão, Secretária de Estado Extraordinária para o

Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha, do Mucuri, do São Mateus e do Norte

de Minas, representando, nesta solenidade, o Exmo. Sr. Aécio Neves, Governador do

Estado; Deputada Federal Jô Moraes, ex-parlamentar desta Casa; Desembargadora

Maria Lúcia Cardoso de Magalhães, representando o Tribunal Regional do Trabalho

da 3ª Região; Vereadora Elaine Matozinhos, também ex-parlamentar integrante desta

Assembleia, representando a Vereadora Luzia Ferreira, Presidente da Câmara

Municipal de Belo Horizonte; Maria do Carmo Lara, Prefeita de Betim; Edméa

Moreira, Prefeita de São João Nepomuceno; ilustres parlamentares que compõem a

bancada feminina desta Casa, Deputadas Estaduais Ana Maria Resende, Cecília

Ferramenta, Gláucia Brandão, Maria Lúcia Mendonça, Maria Tereza Lara e

Rosângela Reis; demais autoridades já nominadas; ilustres Deputados e Deputadas;

minhas senhoras, o nosso agradecimento especial pela presença expressiva das

mulheres.

O Dia Internacional da Mulher é uma data de celebração das vitórias alcançadas

pelo gênero feminino e também um momento oportuno de reflexão sobre os muitos

desafios a serem ainda superados pelas mulheres. Nesta oportunidade, a Assembleia

Legislativa de Minas Gerais traz à discussão um tema de extrema importância,
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escolhido pelas ilustres Deputadas deste Parlamento, o chamado enfrentamento da

feminização da Aids e outras doenças sexualmente transmissíveis, as DSTs.

O direito integral à saúde, previsto na Constituição da República de 1988, garante o

acesso universal e equânime às ações e aos serviços de prevenção e tratamento.

Na prática, contudo, essa garantia fundamental ainda não é plena. Prova disso são

os dados do Ministério da Saúde, que mostram o aumento do número de casos de

HIV na população feminina brasileira: entre 1996 e 2005, o número de mulheres

infectadas cresceu 44%. Em Minas Gerais, as estatísticas também são inquietantes:

do ano de 2003 a junho de 2008, as mulheres somaram 67% do total de novos casos

diagnosticados no Estado.

No âmago da feminização da aids e de outras doenças sexualmente transmissíveis

está a compreensão dos elementos culturais e socioeconômicos que geram a

desigualdade entre homens e mulheres. Essa desigualdade causa não apenas o

crescimento da epidemia no gênero feminino, como também a estigmatização das

mulheres vítimas de DSTs.

Atenta a essa questão, a Assembleia Legislativa está criando a comissão

extraordinária de políticas públicas de enfrentamento à aids, às DSTs, ao alcoolismo,

às drogas e aos entorpecentes - aliás, a cargo do ilustre Deputado Fahim Sawan a

Presidência -, destinada a promover estudos e a propor ações para minimizar os

problemas relativos a esses temas.

A situação nos leva a refletir sobre a necessidade de aprofundamento nas políticas

públicas, das variáveis vinculadas à desigualdade de gênero. Podemos citar entre

essas variáveis a violência doméstica e sexual contra as mulheres, suas dificuldades

de empregabilidade e de acesso à educação e à saúde, a prevalência de padrões

culturais prejudiciais a elas e as peculiaridades femininas relativas à prevenção e ao

tratamento de DSTs.

Em Minas, o PPAG de 2008 a 2011, aprovado por esta Casa em 2007, traz o

Programa de Atenção à Saúde, que tem como uma de suas finalidades desenvolver e

intensificar as ações de prevenção, diagnóstico e assistência aos portadores de

DSTs. As ações realizadas em nosso Estado ratificam o fato de a saúde ser mais do

que uma política social imprescindível: é também parte da estratégia de
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desenvolvimento de Minas Gerais.

Com efeito, para incentivarmos o fortalecimento das políticas de equalização de

gênero, devemos também comemorar os avanços já alcançados. Por isso, esta Casa

presta hoje uma homenagem a personalidades femininas que se destacaram na luta

pela efetivação de políticas públicas para as mulheres no Estado. Nossas

homenageadas foram indicadas pela atuante bancada feminina desta Assembleia,

sempre comprometida com a formulação e implementação de políticas que visem à

atenção integral à saúde de todos os cidadãos e ao preenchimento de lacunas na

proteção à saúde da mulher.

Congratulamos com as 14 homenageadas e as Deputadas Ana Maria Resende,

Cecília Ferramenta, Gláucia Brandão, Maria Lúcia Mendonça, Maria Tereza Lara,

Rosângela Reis e Elbe Brandão, atualmente licenciada para ocupar o cargo de

Secretária de Estado. Elas cumprem com empenho e maestria a difícil tarefa de

representar o povo e, em particular, as mulheres neste Parlamento. Estendemos as

congratulações às Sras. Virgília Rosa, Coordenadora Especial de Políticas para as

Mulheres, Carmem Rocha Dias, Presidente do Conselho Estadual da Mulher, e às

palestrantes desta tarde, Selmita Gomes Ferreira, da Coordenadoria Estadual do

Programa DST-Aids de Minas Gerais, e Carmen Teresinha Mazzilli, coordenadora do

Programa Municipal DST-Aids de Belo Horizonte; e todas as mulheres aqui

presentes.

Fazemos também uma homenagem especial à Dra. Umbelina Lopes, Defensora

Pública, que se destacou como incansável protetora das mulheres vítimas de

violência. Lamentavelmente, faleceu no último dia 2. Destacamos, ainda, a Dra.

Orcanda Patrús, viúva de Agostinho Patrús, Ex-Presidente desta Casa, e mãe do

nosso companheiro Agostinho Patrús Filho, que responde pela Secretaria de

Desenvolvimento Social; ela faleceu hoje, o que lamentamos profundamente. Médica

atuante e inteiramente comprometida com sua profissão, foi a primeira professora

catedrática da Faculdade de Medicina da UFMG e a primeira mulher a presidir a

Sociedade Brasileira de Dermatologia, entre outras funções relevantes na sua

carreira.

Não posso concluir minhas considerações sem trazer à baila algumas reflexões e
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constatações para que, ao elegermos um tema, não fique à margem a evidência de

que, apesar das conquistas, ainda estamos distantes do cumprimento do ditame

constitucional da igualdade de oportunidade dos gêneros. Assim, cabe primeiro

enfatizar, com desalento, a rarefeita presença da mulher na vida parlamentar e

política, em todos os níveis de atuação. A mulher é maioria da população, mas sua

mitigada presença no cenário da vida pública deixa uma grande lacuna, em razão das

qualidades e dos dotes intrínsecos ao gênero feminino, e somente a ele. Isso

representa uma grande perda para a nobre atividade humana do exercício da pólis.

Outra constatação, esta auspiciosa e cada vez mais expressiva: a presença da

mulher no mercado de trabalho, nas profissões liberais, nos segmentos empresariais,

no mundo acadêmico, nas funções públicas, nas artes e manifestações culturais, nas

entidades representativas da sociedade civil organizada, nas classes trabalhadoras e

suas entidades representativas, no nobre trabalho benemérito e voluntário e na vida

social. Contudo, isso se dá, a nosso ver, principalmente pela determinação, pela

capacidade de luta, pela tenacidade, pela qualificação e pelo esforço individual. Com

coragem, as mulheres vêm batalhando pela realização de políticas públicas que lhes

assegurem uma nova realidade. Que o Dia Internacional da Mulher não seja motivo

apenas de clamores ou falácias, mas sim data de celebração de marcantes avanços

e de comprovação da valorização do gênero feminino, depende tão-somente de cada

um de nós e de todos nós: homens e mulheres. Para que o gesto do buquê de rosas

ou do vaso de flores tenha intensidade, efetividade e inteireza de sentimentos, é

imprescindível que nós, homens, sejamos co-atores e co-autores da substituição das

palavras “preconceito” e “discriminação” por “respeito” e “admiração”. Muito obrigado!

Assinatura de Deliberação da Mesa da Assembleia

O locutor - Neste momento, o Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da

Assembleia Legislativa de Minas Gerais, assinará a deliberação da Mesa que

prorroga a licença-maternidade de 120 para 180 dias para as servidoras do Poder

Legislativo.

- Procede-se à assinatura da deliberação da Mesa da Assembleia.

Palavras da Secretária Elbe Brandão

Boa-tarde a todos. Esta Casa vive novamente um momento que marcará a sua
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história - e, como se não bastasse, temos hoje o Presidente da Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais, Deputado Alberto Pinto Coelho, abrindo esta

reunião. Há 16 anos, sou parceira desta Casa e, em que pese estar licenciada, jamais

meus olhos se distanciam da atuação do Poder que efetivamente representa a

democracia neste país.

Este não é um ato apenas simbólico, mas de efetivo respeito e admiração: a

concessão do direito à ampliação da licença-maternidade. Com certeza, isso ecoará

em todo o Brasil, em outras entidades e instâncias de poder. O nosso muito obrigado,

o nosso reconhecimento e a nossa certeza de que o seu caminhar, o seu andar

político suplanta este salão da nossa Casa, atinge todo o Estado por meio da TV

Assembleia, que, a cada ano, ocupa mais espaço e cumpre o seu papel de fazer

chegar até os mineiros o que acontece nesta Casa.

Contamos hoje com a presença masculina aqui - talvez seja o homem de alma

feminina entre nós se consolidando por nossa Minas Gerais. Meu muito obrigada ao

nosso Deputado, companheiro e amigo, Fábio Avelar, aqui presente; às mulheres que

compõem a Mesa; à Carmem, que representa o Conselho Estadual da Mulher; às

nossas colegas Deputadas aqui presentes; à Vereadora Elaine e a todos os que

estão aqui para celebrar.

Há 14 anos, estou nesta Casa e vejo a evolução dos fatos. Peço licença às

Deputadas, mas gostaria de caracterizar a evolução desse tempo homenageando

Elaine Matozinhos, responsável pela criação da primeira Delegacia de Mulheres no

Estado de Minas Gerais, em 1985. O Governador manifesta reconhecimento por seu

papel no princípio dessa história. Homenageio também a nossa Deputada Jô Moraes,

que, desde que me entendo por gente na política, sempre encontrei nos caminhos da

defesa da mulher. Certamente vocês duas contaminaram muitas de nós, formaram

muitas de nós. Vemos hoje não apenas o resultado de uma história, mas a sua

repercussão. Mesmo de forma tardia, cumprem o papel de legitimar a presença da

mulher, não somente como adereço ou beleza na sociedade, e não ficam atrás dos

homens, mas ao lado deles, em busca de uma sociedade mais fraterna, humana e

igual.

Esse não é apenas mais um desejo, é uma responsabilidade, principalmente diante
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da crise mundial que estamos vivendo, quando homens e mulheres perdem seus

postos de trabalho. A Constituição de 1988 elimina o pátrio poder tirando das costas

dos homens a responsabilidade de conduzirem sozinhos uma família e formarem a

sociedade, o que passa a ser responsabilidade do homem e da mulher.

Fizemos 20 anos da Constituição. O que foi pensado e concebido no final da

década de 80 avançou, mas ainda temos muito o que fazer. O Governador Aécio

Neves envia a esta Casa uma mensagem mostrando alguns avanços. Reconhece,

com muita humildade, que, a cada dia e a cada governo, se tivemos, no passado,

quem fez; se estivermos tendo, no presente, quem faz; com certeza haveremos de

ter, no futuro, quem fará. Ele reconhece o papel que você teve aqui, Elaine, em 1985.

É com muita satisfação que o governo de Minas inaugurou em janeiro deste ano o

Centro de Referência à Gestante Privada de Liberdade, em Vespasiano, na Região

Metropolitana de Belo Horizonte. Trata-se do primeiro presídio do País idealizado

para abrigar detentas grávidas e seus bebês.

Viva a vida! Estamos discutindo a aids e doenças que matam. Mesmo que de forma

embrionária, o governo está apontando um caminho de respeito. Se existem tantas

mulheres cercadas por grades em razão do crime e da violência, a sociedade tem

que se responsabilizar por isso na medida em que não houve consciência histórica

para a diminuição das desigualdades.

É importante lembrarmos as Delegacias Especializadas de Crimes contra a Mulher.

Hoje já são 61 no Estado. Há que lembrar e parabenizar a bancada desta Casa, que

tem feito um trabalho suprapartidário. Acredito que a bancada feminina merece não

só os aplausos da sociedade, como também a demonstração efetiva de que se

constroem e se fazem políticas públicas na medida em que largamos nosso jardim da

vida pessoal para regarmos um jardim coletivo. Parte disso foi alcançado pela junção

das mulheres que compõem a bancada feminina na Assembleia de Minas. Um

desses resultados foi o empenho de uma comissão desta Casa, de trabalho,

publicação e apoio à Lei Maria da Penha. De lá para cá, 13 mil casos já foram

registrados e encaminhados à Justiça por mulheres que viviam não apenas excluídas

como também invisíveis na sociedade.

Outro dado que devemos mencionar é que a Lei Maria da Penha, grande conquista
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das mulheres brasileiras, sancionada em agosto de 2006, tornou-se importante

instrumento de combate à violência doméstica contra as mulheres, pois definiu tal

crime como violação dos direitos humanos. Prevê medidas inéditas de proteção da

mulher em situação de violência, que variam desde a saída do agressor do domicílio

e proibição de sua aproximação física da mulher agredida e dos filhos até o direito da

mulher de reaver seus bens e cancelar procurações conferidas ao agressor, além de

possibilitar a prisão em flagrante do agressor, bem como sua prisão preventiva. No

primeiro ano da vigência foram instaurados 32.630 inquéritos policiais e 10.450

processos criminais; realizadas 864 prisões em flagrante e 77 preventivas e aplicadas

5 mil medidas protetoras de urgência. Nossa luta por essa causa teve resultados

reais que são extremamente importantes nessa construção.

A Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para Mulheres - Cepam - foi criada

em 2007, com o objetivo de desenvolver atividades, valorização e defesa dos direitos

das mulheres. Temos o Fala Mulher, que foi lançado em outubro de 2008 e recebe

denúncias de discriminação, maus-tratos, abuso sexual e outros crimes contra a

mulher. A ligação é gratuita e permite o encaminhamento de denúncias anônimas. Ao

longo de 2007, foram feitas apenas oito denúncias de violência contra a mulher. Em

apenas dois meses de 2008, novembro e dezembro, o número de denúncias subiu

para 38, o que representou um aumento de 500%. Por meio do Disque Direitos

Humanos, o número de denúncias de maus-tratos contra a mulher, aumentou 1.000%

de setembro para outubro de 2008. O crescimento é resultado de uma campanha

veiculada nas emissoras de rádio de Minas Gerais, na última semana de outubro,

incentivando denúncias pelo 0800-311119, Fala Mulher, Disque Direitos Humanos.

De janeiro a setembro, antes da campanha, foram registradas 5 denúncias, apenas 1

em setembro; após a divulgação, foram 10.

Convênio com o Instituto Albam. Também em janeiro, o governo de Minas assinou

um convênio com o Instituto Mineiro de Saúde Mental e Social para oferecer

tratamento psicológico aos agressores de mulheres vítimas de violência doméstica.

Nesse caso, há que se falar que, quando a mulher pensa na política para a mulher,

pensa em toda a sociedade. Esse é um ato não só de generosidade, mas de

consciência de que não queremos os homens fora do nosso contexto, ao contrário,
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queremos homens sadios, conscientes de que juntos é que construiremos uma

sociedade melhor.

Há o Caminhão da Saúde, cujo objetivo é melhorar o atendimento médico às

mulheres carentes no Estado, equipado com aparelhos de última geração. A unidade

vai percorrer todo o Estado oferecendo exames de mamografias, densitometria

óssea, ultra-sonografia e eletrocardiograma. Em 2008, ele percorreu os Municípios de

Carmo do Cajuru, Extrema e Belo Vale, beneficiando mais de 8 mil pessoas. Em

média, foram 800 exames de Papanicolau e de mama em cada um dos Municípios

atendidos. Na Região Metropolitana, 20 unidades produtivas estão em

funcionamento, atendendo mulheres vítimas de violência.

É necessário destacar que Minas Gerais aderiu ao Pacto Nacional pelo

Enfrentamento à Violência contra a Mulher em novembro de 2008, com o objetivo de

ampliar as ações do Estado no combate à violência indefesa. Foram investidos pelo

governo R$11.000.000,00 nessa ação, e o governo federal investiu R$55.000.000,00.

Em Minas, não olhamos a origem do recurso público, pois ele pertence à sociedade

brasileira. Há o entendimento de se ter uma ação republicana quando não só

olhamos para o enfrentamento das questões da mulher mas para todo o tipo de

ações necessárias à sua implementação. Entre essas e outras questões, o governo

de Minas tem o grande foco no Conselho Estadual da Mulher, numa representação

plural não só do governo, mas também da sociedade, que coordena todo um grupo

de ações para que possamos enfrentar essa questão.

Gostaria de pedir licença, não só ao Presidente da Assembleia Legislativa, mas

também a todos vocês, para dizer que, na difícil atribuição de representar o

Governador de Minas nesta tarde, há um momento de nostalgia e saudade, pois é o

dia em que, efetivamente, desde que estou licenciada para ocupar a Secretaria para

o Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri e do Norte de Minas,

atingimos 132 mil pessoas alfabetizadas naquela região, e a maioria é de mulheres.

Alcançamos também a queda da desnutrição naquela região, cujo índice, em três

anos, caiu de 10% para 5%. Portanto, são vidas que entregamos à sociedade, e a

mãe também é beneficiária dessa política em ampla parceria com o governo federal.

Universalizamos a inclusão digital nas regiões mais carentes de Minas Gerais e, para
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surpresa, as mulheres de 40, 50 e 60 anos têm sido clientes dessa política. A cada

dia, o artesanato ganha melhor dimensão. Trago também a alegria junto a diversos

programas: o acesso de estradas; a energia na parceria com o governo federal; o

saneamento para essas regiões mais carentes; a telefonia celular; a educação e a

saúde com foco diferenciado para todos; e o desafio do desenvolvimento econômico.

As diferenças estão diminuindo.

Se as regiões começam a tomar outro patamar, há de se reconhecer e parabenizar

a Assembleia Legislativa por isso. Em nenhum momento - a Deputada Ana Maria

Resende está comigo lá no sertão das Minas Gerais - não sofremos nenhum tipo de

preconceito da parte rica de Minas Gerais, a que tem maior pujança econômica; pelo

contrário, sempre recebemos solidariedade. E esse olhar nos leva adiante.

Por falar da saudade do Parlamento e da importância desta Casa na construção de

uma sociedade, ressalto que a Assembleia, gentilmente, todos os anos, concede-me

o direito de indicar mulheres para serem homenageadas nesta Casa. Agradeço à

bancada feminina essa deferência. Indicarei duas, ambas vindas do Norte de Minas.

A primeira homenageada é D. Deja. Infelizmente, ela não está presente aqui por se

encontrar hospitalizada em Monte Azul, mas está-nos acompanhando pela TV

Assembleia. Ela é uma senhora natural da comunidade de Pajeú, no Município de

Monte Azul, onde, durante toda a sua infância e adolescência, plantava e colhia cana

para a produção de rapadura. Casou-se com o Sr. Joaquim, que é chamado Joaquim

da Deja. Eles têm dois filhos - Haroldo e Maria Regina -, quatro netos e uma bisneta.

No dia 14 de agosto, D. Deja e Sr. Joaquim comemoram 60 anos de casados. Com

vinte e poucos anos ela foi morar em Monte Azul, onde passou a auxiliar o marido em

um comércio.

Em 1966, Sr. Joaquim ingressou na vida política. Ele é Prefeito, já no quarto

mandato, com 80 anos. Ela, sempre firme ao lado dele, nunca se colando atrás, mas

ao lado. Juntos - acredito que não há nenhum caso aqui em Minas Gerais -, eles têm

3 mil afilhados. Chegou ao ponto de a diocese da região não querer deixá-los ser

padrinhos de mais ninguém. Eles conseguiram esse diferencial porque as pessoas os

chamam para ser padrinhos de casamento ou de batismo. Ao longo dos seus 80

anos, o Sr. Joaquim é uma pessoa inquestionável. E ela, com seus 80 anos, está de
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pé e firme, sempre pronta. Tenho sempre um pensamento dela: “Ela sai de si para

doar-se ao próximo”. É uma unanimidade em toda a cidade. Gostaria da permissão

do Presidente desta Casa para levar esta placa e entregá-la a D. Deja em Monte

Azul.

Homenagear D. Deja é homenagear todas as mulheres que estão aqui, de cabelos

brancos, firmes, lindas e maravilhosas, lutando por uma sociedade melhor, mais justa

e mais fraterna.

A outra homenageada não tem 80 anos é uma mulher muito bonita, de olhos azuis,

natural de Montes Claros: Cléia Márcia Rios Loyola, bacharel em Psicologia pela

Fumec e pós-graduada em Contabilidade e Finanças pela Fundação João Pinheiro.

Ao pensar em homenagear a Cléia, tive dois olhares: o primeiro, sobre a servidora

pública de excelência que, há quase 30 anos, fez carreira na Secretaria de Fazenda.

Muitas vezes, ao olharmos a Secretaria de Fazenda, temos um olhar ruim, porque é o

olhar sobre quem arrecada, mas é preciso ver que essa arrecadação permite ao

Estado o desdobramento da execução das políticas públicas, incluídas aí as políticas

em homenagem à mulher.

Na sua pessoa, homenageio todas as servidoras públicas da Secretaria de

Fazenda, enfim, todas as servidoras de Minas Gerais. Sr. Presidente, Deputado

Alberto Pinto Coelho, V. Exa. deve lembrar-se de Dra. Orcanda, enfim, de mulheres

que fizeram história nesta Casa. A Dra. Orcanda instalou um novo momento quando

o Deputado Agostinho Patrus foi Presidente desta Casa. Lembramos, ainda, o Cides,

que promoveu trabalhos visando ao desenvolvimento de política pública, e o apoio

fantástico desta Casa muito nos engrandeceu. A sociedade pergunta a todas nós,

políticas: “Por que há tão poucas mulheres na vida pública? Por que as mulheres às

vezes se inserem de forma ainda pouco representativa, ou seja, por que elas ocupam

poucos cargos que as obrigam a viajar?”. Aliás, na verdade, não somos obrigadas,

isso faz parte da nossa vida. Portanto, temos de viajar, ficar um dia inteiro, vários dias

e até semanas fora de casa.

Hoje, Cléia, ao homenageá-la, gostaria de homenagear também D. Sara, Teresa,

Fátima, Daniela, Lili, mulheres que, junto a você, tiraram parte do coração para

ajudar-me a criar a minha pequena Sara. Esta é uma grande homenagem. Peço à
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Sarinha que se levante, por favor. Quando a mamãe chegou a esta Casa, você

estava na minha barriga. Tenho a certeza de que a Ana Maria, a Elaine, a Jô, a

Cecília, a Gláucia e a Teresa, enfim, que todas nós temos segundas mães. Ai de nós

se não tivéssemos as segundas mães, as segundas mulheres em nossa vida. Sabem

por quê? Estamos aqui para lutar por um futuro melhor para os nossos filhos. Penso

que isso é, na verdade, o que mais move a mulher no mundo, pois o único amor

incondicional é o amor de mãe. Será que se não tivéssemos essas mulheres ao

nosso lado teríamos filhos equilibrados, felizes? Às vezes ouvimos: “Mamãe, estou

com saudades de você”. No entanto, sabemos que há outra mãe com eles e que

estaremos sempre à disposição. Até este momento, nunca me faltou ajuda. Peço a

Deus que também não tenha faltado na vida das colegas Deputadas, mulheres que

estão sempre ao nosso lado, sendo segundas mães para as nossas filhas. Peço isso

não só para as mulheres que trabalham na política, mas também para as

empresárias, para aquelas que precisam, todos os dias, sair de casa às 4 horas da

manhã e voltar às 18 horas e para as que cuidam de nossos filhos, que também têm

filhos que precisam ser cuidados.

Então, na sua pessoa, Cléia, gostaria de homenagear não só aquelas que

estiveram ao meu lado propiciando-me trilhar a minha trajetória. Nesta Casa estou no

quarto mandato consecutivo, dando o melhor de mim, construindo um pouco da

história do Estado. Talvez eu represente um grão de areia diante do que a sociedade

precisa. Estou firme na vida pública e sou uma incentivadora para que as mulheres,

cada vez mais, ingressem na vida pública. Queira Deus um dia vejamos este Plenário

meio a meio!

Sem vocês, eu não estaria feliz na minha caminhada, nem minha filha seguiria sua

vida feliz, nem sempre aceitando, mas sempre compreendendo que estamos lutando

por uma sociedade melhor.

Gostaria ainda de homenagear todas as servidoras de creches do Estado que

cuidam dos filhos de mulheres que, por necessidade absoluta, precisam sair de casa

para ganhar o pão de cada dia e, para tanto, deixam lá seus filhos.

Penso que já falei demais, meu tempo já se esgotou. Portanto, para terminar,

lançarei mão de uma frase que ouvi na novela e que está sendo muito repetida nos
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últimos dias: “Na vida, temos dois cães que brigam muito dentro da gente: o cão do

bem e o do mal”. Uma pessoa perguntou: “Qual será o que vai ganhar dentro de

nós?”. Diante disso, a resposta foi: “aquele que for mais bem alimentado”.

Parabéns, Assembleia Legislativa, por permanentemente alimentar o bem na vida

das pessoas, por meio dos sonhos e da produção. Em cada uma de nós, que

prevaleça o bem, em que pese, a cada dia, a sociedade levar-nos por caminhos de

jardins nos quais reinam a vaidade, a falta de respeito e a intranqüilidade. Não

regaremos esses jardins; deixaremos florescer o do bem comum, o da justiça social e

o da solidariedade permanente. Com certeza, mesmo estando nessa trilha, não

haveremos de vê-los no futuro. Todavia nossa ação de hoje fará do nosso Brasil e do

nosso planeta uma sociedade melhor. Muito obrigada.

O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - Com a palavra, para seu

pronunciamento, a Deputada Ana Maria Resende.

Palavras da Deputada Ana Maria Resende

Boa-tarde a todos. Antes de iniciar meu pronunciamento, gostaria de trazer a todos

a lembrança e a imagem da nossa Defensora Pública, Dra. Umbelina Lopes, que

passou, ou melhor, que gastou sua vida a dar luz a muitas famílias, nas quais só

existia escuridão. Ela, que nos abandonou tão cedo, com certeza, ao bater às portas

do paraíso, foi recebida pelo próprio Senhor em razão de tanta bondade, de tanto

bem que praticou na Terra.

Para que todos conheçamos um pouco da realidade triste vivida por tantas

mulheres atualmente, fiz reproduzir DVDs, que gostaria de entregar às nossas

homenageadas para que tomem conhecimento acerca de situações vivenciadas por

nossas mulheres. Esperamos que elas os divulguem, ao visitarem cada espaço, a fim

de serem continuadoras do trabalho de Dra. Umbelina Lopes. Desse modo, em breve

poderemos viver em um mundo onde as relações familiares sejam mais solidárias e

fraternas.

Gostaria também de homenagear, mesmo na sua ausência, o nosso Presidente

Alberto Pinto Coelho, que nos fez uma bela surpresa ao assinar, nesta Casa, o

projeto da bancada feminina, o qual passa de quatro para seis meses a licença-

maternidade dentro do serviço público. Alberto Pinto Coelho, que já demonstrou, no
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ano passado, sensibilidade enorme ao fazer tramitar e votar a redistribuição do ICMS,

agora nos dá esse presente.

Na semana passada, conversava com uma jornalista, que me perguntou se eu tinha

esperança de ver esse projeto aprovado. Indagava se achava a aprovação possível.

Na oportunidade, respondi a ela que o Presidente da Assembleia era sensível e

humano e que eu apostava que, mais dia menos dia, teríamos a aprovação, nesta

Casa, da licença-maternidade ampliada, que passaria de quatro para seis meses.

Espero que Deus abençoe este nosso Presidente e que tenhamos, nesta Assembleia,

sempre, pessoas humanas e sensíveis como ele.

Senhoras e senhores presentes a esta homenagem, telespectadores que nos

acompanham pela TV Assembleia, minhas colegas Deputadas Federais e Estaduais,

Vereadoras, nossas homenageadas, é um prazer receber a todas e a todos nesta

Casa para prestarmos uma justa homenagem a essas mulheres especiais que

trabalham para que políticas públicas sejam implementadas na nossa Minas Gerais.

Nossas ruas enchem-se de pressas. A pressa domina o mundo sem prece. Parece

que as pessoas vivem na solidão de seu mundo fechado e limitado. Só enxergam o

que se encontra na caverna solitária do seu pequeno mundo individualizado. Parece

que ninguém vê ninguém. Dostoievski conta-nos este fato em um de seus romances:

“ Sentado, na calçada de uma grande cidade, queixava-se um mendigo de estar

completamente só... Alguém, para consolá-lo, advertiu: ‘Mas você não está só. Veja

quantas pessoas passam na sua frente’. ‘Sim, é certo. Estou vendo milhares de

homens e mulheres que passam na minha frente, mas eles e elas não me vêem’”.

Como o mendigo de Dostoievski, sem ser visto pelos transeuntes, encontramos nas

praças da vida homens e mulheres sentados no banco da solidão. Entretanto, essas

pessoas apressadas, às vezes, por algum motivo, param e esquecem sua pressa. É

um vendedor ambulante oferecendo doces ou um tocador de sanfona versejando a

vida; uma “blitz” policial; um norte-mineiro tocando viola; ou mulheres especiais como

estas que hoje celebro: Gláucia e Leizenir. Não sei se vocês já refletiram sobre isto:

quando o ônibus vem lotado e, no ponto, alguém sobe, as pessoas se apertam,

arrumam-se e arranjam um lugar. Daí a importância de fazer um lugar na vida para as

pessoas. A vida do ser humano é muito mais importante que as malas, as roupas, as
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sacolas, os bens materiais, as vaidades. A vida de cada um necessita de um

aconchegante lugar de parada, principalmente no coração das pessoas.

Por isso tenho hoje uma missão muito especial, que é homenagear Leizenir, que é

despreendimento e carinho, e homenagear Gláucia que é, sobretudo, amor e

dedicação. A você, Gláucia, que tem o dom divino de reconstruir a humanidade, e a

você, Leizenir, que é o elo essencial, a ponte sem a qual o nosso trabalho social se

perderia no meio do caminho, o nosso reconhecimento e respeito. Vocês acolhem,

apóiam e dão sentido à vida de tantos que seriam invisíveis, como nos conta o

mendigo de Dostoievski. Esta Casa Legislativa distingue e homenageia mulheres

como Gláucia e Leizenir, parafraseando a escritora Cora Coralina: “Vocês são

aquelas que fizeram a escalada da montanha da vida removendo pedras e plantando

flores”.

Os gansos, ao voar rumo ao sul, para a invernagem, desenham no céu um gracioso

“v”. Nessa formação, ao bater suas asas, cada pássaro produz um intenso movimento

no ar capaz de apoiar aquele que vem imediatamente atrás. Por isso, voando em “v”,

aumenta em 71% a certeza da migração do bando em relação a cada pássaro

voando solitário. Afastando-se do bando, sente o ganso a resistência do ar a

dificultar-lhe o vôo.

Como os gansos, podemos também realizar muito mais se trabalharmos uns com o

apoio dos outros, procurando o mesmo ponto de chegada, o mesmo rumo planejado.

Os gansos grasnam. Entoam a sinfonia do grasnar como estímulo aos que vão na

frente. E esta homenagem que hoje prestamos a vocês é um grito de alento para, em

cada uma, revigorar a coragem e desfazer os desencantos no itinerário do nosso

voar.

Não nos esqueçamos: o “v” do vôo dos gansos é o “v” da vitória, da certeza da

chegada e de que, caminhando com o grupo, mais facilmente chegaremos ao ponto

desejado: fazer a travessia com todas as outras mulheres e, juntas, chegarmos à

margem onde encontraremos a felicidade e a alegria de viver.

Mulheres como vocês, Leizenir e Gláucia, como as minhas colegas Deputadas

Cecília, Elbe, Gláucia, Maria Lúcia, Maria Tereza e Rosângela e como todas as

outras que têm coragem de ousar nos dão a certeza de que não está longe o dia em
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que cantaremos como Gilberto Freyre: “Eu ouço as vozes, eu vejo as cores, eu sinto

os passos de outro Brasil que vem aí: (...) mais fraternal, mais brasileiro”. O mapa

desse Brasil, em vez das cores da submissão, da violência e do desrespeito, terá as

cores do homem e da mulher que juntos constroem a cor da felicidade. Muito

obrigada a todos vocês.

Palavras da Deputada Cecília Ferramenta

Boa-tarde a todas e a todos. Quero cumprimentar a Mesa e, na pessoa da

Secretária e Deputada Elbe Brandão, cada mulher presente nesta comemoração do

Dia Internacional da Mulher; na pessoa do Presidente, Deputado Fábio Avelar,

cumprimento cada Deputado presente nesta tarde.

Em seu discurso, a Deputada Elbe Brandão fez um balanço muito bem apresentado

dos nossos avanços em Minas Gerais; portanto, vou-me ater às homenagens a todas

essas mulheres, em especial àquelas escolhidas para estar aqui hoje. A Deputada

Elbe Brandão falou brilhantemente sobre a nossa bancada feminina, referindo-se às

mulheres que se dispõem a se candidatar, a ter um cargo eletivo. Mas eu incluiria,

Secretária Elbe, todas essas mulheres que deixam o seu jardim particular para regar

o jardim coletivo, porque, indiferentemente do cargo que ocupam, elas estão no dia-a-

dia trabalhando e lutando em prol da nossa sociedade.

Trouxe aqui duas bravas mulheres da cidade de Ipatinga. Geralmente, nós, que

somos Deputadas e temos voto em várias cidades, escolhemos pessoas de cidades

diferentes.

Mas este ano fiz questão de trazer duas mulheres de Ipatinga, dado o momento de

instabilidade que vivemos. Foi eleito um Prefeito que não tomou posse, e nossas

entidades têm sofrido na pele o abandono político. Por causa da situação que

estamos vivendo, trouxe duas mulheres. Uma é a Alba Valéria, coordenadora da

creche na Vila da Paz, onde há enchentes, e muitas vezes precisamos ir de

madrugada para socorrer pessoas. Essa mulher, apesar dos recursos que o poder

público deixa de repassar, está firme com a comunidade, defendendo as famílias, ao

lado das 85 crianças atendidas na entidade.

Há pouco conversava com a Maria Lúcia, dizendo-lhe que estava sem inspiração.

Sonhei a noite inteira com a minha mãe, que faleceu em 30/11/2007. Ela se foi, mas
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deixou-me uma segunda mãe, a Tia Lúcia, mãe de todos em Ipatinga. Um dia fui

visitar a casa onde ela atende 160 portadores de necessidades especiais, com

paralisia cerebral e problemas de saúde mental, e ela apresentava o seu Circo da

Esperança a uma firma que faz um trabalho para a Companhia Vale do Rio Doce em

Ipatinga. Nessa apresentação, ela disse que sua filha mais velha havia falecido com

mais de 90 anos. Mãe de 13 filhos, e ela não teve nenhum deles para cuidar dela, a

Tia Lúcia é que foi a mãe dessa mulher de mais de 90 anos, cuidando dela até o

último suspiro.

E a Tia Lúcia não tem hora, dia, lugar nem tempo para cuidar de todos esses filhos.

É impressionante, pois, quando chegamos à Casa da Esperança, todos aqueles que

são renegados pela sociedade estão junto dela, e todos a chamam de Mãe Lúcia.

Todos recebem um beijo, um abraço, são chamados de filhos, com aconchego e

carinho, por ela e toda a sua equipe. Tia Lúcia é um símbolo de fortaleza e representa

a mulher que deixou, completamente, seu jardim particular para cuidar de um jardim

coletivo. Ela tem 19 filhos, dos quais 17 são adotados. Tia Lúcia, receba todo o nosso

respeito, carinho e amor!

Gostaria também de levar o meu abraço ao Movimento de Mulheres de Ipatinga, na

pessoa da Teresa, que, no sábado, foi agraciada com a emenda parlamentar de

nossa autoria, em que doamos uma “van” para o Movimento de Mulheres, para que

também seja o movimento de mulheres sobre rodas.

São 43 grupos de mulheres organizados em Ipatinga, que, sem a ajuda do poder

público, sobrevive com a luta, a garra e a força dessas mulheres guerreiras. Muito

obrigada e parabéns a todas as mulheres.

Palavras da Deputada Gláucia Brandão

Boa tarde a todos e a todas. É com muita alegria que estamos aqui celebrando o

Dia Internacional da Mulher. Cumprimento todos os homens, na pessoa do Deputado

Fábio Avelar, nosso Presidente, representando o Presidente Alberto Pinto Coelho, um

homem de alma feminina, que tem dirigido esta Casa com muita sabedoria,

trabalhando para o bem e a melhoria da qualidade de vida de todos os mineiros. Na

pessoa do Fabinho, cumprimento todos os homens aqui presentes. Cumprimento as

mulheres, na pessoa da nossa querida recém-chegada, Deputada Maria Tereza Lara.
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Na pessoa da Maria Tereza Lara, cumprimento toda a bancada feminina, a Jô Moraes

e as demais componentes da Mesa. Cumprimento as mulheres de Minas Gerais, por

intermédio das mulheres de Ribeirão das Neves aqui presentes, que vieram numa

caravana. Cumprimentando as mulheres de Ribeirão das Neves, cumprimento as

mulheres mineiras e brasileiras.

Sinto-me honrada em fazer parte desta celebração, que também é um momento

oportuno para ampliarmos o debate acerca de questões tão relevantes para a

sociedade em geral e, de maneira especial, para nós, mulheres, que hoje

representamos mais de 50% da população mundial. A cada dia, nós, mulheres, como

mães, esposas, amigas, conselheiras, companheiras e trabalhadoras, damos

exemplos de superação, enfrentando com sabedoria os obstáculos encontrados no

nosso cotidiano.

Muitas conquistas já foram alcançadas, como disseram as queridas Deputadas que

nos antecederam, mas ainda há muita discriminação contra a mulher e muitos direitos

a serem garantidos. É preciso, por exemplo, equiparação de salários com os homens,

melhores oportunidades de acesso a crédito e a negócios, tratamento digno nos

ambientes de trabalho, acesso à saúde pública de qualidade, maior participação da

mulher nos espaços de poder e maior empenho do governo e da sociedade no

combate a qualquer tipo de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Além de estarem presentes nas lutas pela independência, abolição da escravidão,

proclamação da República, entre outras, as mulheres envolvem-se, cada vez mais,

nos grandes movimentos que ajudam a construir uma nação com justiça e eqüidade.

Ao celebrarmos o Dia Internacional da Mulher, homenageamos as mulheres aqui

presentes, as que nos assistem pela TV Assembleia e todas as mulheres do Brasil e

do mundo. Nas pessoas de nossas homenageadas, rendemos admiração a essas

guerreiras, que não se deixam vencer pelas dificuldades e pelos obstáculos

encontrados e ajudam a construir uma sociedade mais justa e igualitária.

É com muito orgulho que, nesta tarde, homenageio Francisca Maria da Silva, a

nossa querida Xica, exemplo de mulher de fibra, que lutou pela sobrevivência e

contra a opressão. Nossos agradecimentos, Xica, pela sua força, garra, fé e

determinação contra a violência e as discriminações sofridas.



____________________________________________________________________________
505

De seu passado de dor, de enfrentamento dos maus-tratos do companheiro, de

grande violência física e moral, que culminou em deficiências irreparáveis em sua

face, no olho direito furado e nas marcas por todo o corpo, há um presente de

superação aqui, hoje. Mesmo diante de todo o sofrimento, Xica jamais abriu mão de

cuidar das quatro filhas, uma adotiva. Ao passar pelo abrigo Sempre Viva, em Belo

Horizonte, por intermédio da Casa Benvinda, juntou-se a outras quatro mulheres

vítimas da violência doméstica e fundaram o Buffet Amigos da Xica. Com recursos do

projeto Economia Solidária se reintegraram socialmente e formaram um grupo de

geração de renda. Assim como Maria da Penha, nossa Xica venceu a dor, sobreviveu

às agressões, deu a volta por cima e hoje é uma pessoa feliz, que faz o bem a todos,

realiza um trabalho social da maior importância à frente da Associação dos

Moradores e Amigos de Ribeirão das Neves e da Associação de Trabalho e

Desenvolvimento Social. Além disso, Xica também é representante do Conselho

Nacional de Economia Solidária. Parabéns, Xica! Ela é um exemplo de mulher, de

mulher que soube transformar dor em luta, e tragédia em solidariedade. Precisamos

de mulheres como a Xica! Aqui vai um recado para todas aquelas mulheres que

sofrem violência: ergam a cabeça. Vamos lutar juntos, sociedade civil e governo, para

combater toda e qualquer forma de discriminação e violência contra a mulher.

Outro exemplo de mulher que quero homenagear é a minha amiga Nalsa Maria de

Oliveira. Por favor, Nalsa, levante-se! Nalsa é casada, mãe de cinco filhos e, há

aproximadamente 20 anos, saiu de Aimorés para morar e constituir sua família em

Ribeirão das Neves. Ao perceber que, em volta de sua casa, moravam muitos jovens

que corriam sérios riscos de ingressarem, de enveredarem pelo mundo da

criminalidade, das drogas, da violência de toda espécie, decidiu agir e reagir. Em

2002, fundou o Nantes Futebol Clube, do qual é Presidente e que hoje realiza um

imenso trabalho social. Com essa iniciativa, Nalsa acredita já ter tirado do caminho

das drogas e da violência muitos jovens e adolescentes. Hoje atende

aproximadamente 200 pessoas e tem orgulho em dizer que o Nantes é um clube

vitorioso, pois, além de troféus e títulos conquistados no segmento do futebol amador,

faz o bem sem olhar a quem. Parabéns, Nalsa, pela fé, pela dedicação e pela

competência com que realiza seu trabalho.
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A essas e a todas as mulheres, busco inspiração em Cora Coralina para finalizar e

homenagear dizendo: “Muitas vezes basta ser: / Colo que acolhe, / Braço que

envolve, / Palavra que conforta, / Silêncio que respeita, / Alegria que contagia, /

Lágrima que corre, / Olhar que acaricia, / Desejo que sacia, / Amor que promove.”.

Basta ser, simplesmente, mulher. Parabéns a todas vocês. Deus nos abençoe para

que continuemos encarando, com fé e amor, a luta nossa de cada dia. Consideremo-

nos, e somos, a obra-prima do Criador. Deus fez primeiro o homem, depois a sua

obra-prima, que somos nós. Então que Deus nos abençoe nesta nossa caminhada.

Palavras da Deputada Maria Lúcia Mendonça

Vocês estão percebendo que a cada momento chamam uma Deputada Presidente

de uma comissão. Somos seis e estamos trabalhando muito, ocupando um espaço

que representa todas vocês.

É com muita alegria que estamos aqui comemorando o Dia Internacional da Mulher,

mas a alegria deve-se misturar a compromisso. Hoje precisamos ser, acima de tudo,

mulheres inseridas na comunidade em que vivemos. Permitam-me dirigir-me à

bancada feminina da Assembleia Legislativa, que é suprapartidária. Vemos que há

uma repetição de partido, a Deputada Maria Tereza com a Deputada Cecília

Ferramenta, do PT; a Deputada Elbe com a Deputada Ana Maria, do PSDB.

Infelizmente, a Elbe não está presente, mas, felizmente, está trabalhando pelo Norte

de Minas e pelo Jequitinhonha. Eu sou do DEM, há outra do PSD e outra do PV.

Esquecemos que temos partido e partimos para lutar pela igualdade de gênero, coisa

que, com certeza, ainda não existe. Temos de entender que ainda não conquistamos

o espaço que nos foi negado durante anos. Nós, mulheres, temos um pouquinho de

culpa disso. Precisamos estar à disposição para ocuparmos esses espaços.

De maneira muito especial, gostaria de registrar que este grande amigo Deputado

que se diz da Copasa é, na realidade de Minas Gerais inteira, pois constrói por todo o

nosso Estado. O Deputado Fábio Avelar tem ajudado muito as mulheres a caminhar.

Isso com a experiência de homem, sim, mas de um homem comprometido com a

causa de Minas. Seria injusta se não falasse também sobre o grande Presidente

desta Casa, Deputado Alberto Pinto Coelho, homem predestinado a dirigir esta

Assembleia de maneira comprometida com os desígnios de Deus. Alberto Pinto
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Coelho não é um Deputado ou um Presidente, é um homem envolvido com as nossas

causas, os nossos problemas, as nossas derrotas e vitórias, em todos os momentos

de que precisamos. Ele é - não vou chamá-lo de pai, pois ainda é muito novo - um

companheiro, um homem que está ao lado de todos a fim de darmos uma conotação

diferenciada ao valor do Deputado e da Deputada.

Nos jornais de ontem e de hoje vimos que há uma preocupação muito grande em

denegrir a nossa imagem. Trabalhamos, sim, e é preciso mostrar o trabalho. Quem

trabalha precisa de remuneração, pois ninguém vive sem dinheiro. Temos certeza

absoluta de que nesta Casa ninguém brinca de trabalhar. Todos trabalhamos com

consciência e agradecimento do voto que cada eleitor colocou em nossas mãos, e,

em especial - permitam-me os homens -, nas das mulheres, que precisam entender

que, se votarmos em mulheres, teremos muito em breve um equilíbrio de gênero

nesta Casa. Há aqui 70 homens e 6 mulheres, a Deputada Elbe foi para a Secretaria.

Isso é um desequilíbrio, mas já conseguimos muito. Várias de nós ou quase todas já

estão ocupando cargo de Presidência de comissão pelo trabalho realizado.

Agradeço a presença do Deputado Federal Jairo Ataíde e dos Deputados Estaduais

Carlin Moura e André Quintão, nosso querido amigo que preside uma comissão

fantástica, da qual faço parte. Ele disse que ficaria aqui até às 16 horas. Já são mais

de 16 horas, e ele ainda continua conosco. Obrigada, companheiro. Isso é muito

importante para nós.

Pediram-me que fizéssemos 1 minuto de silêncio pela morte de D. Orcanda Patrús,

mãe de um grande Deputado, o Agostinho Patrús Filho, filho do Agostinho Patrús,

que foi Deputado e Presidente desta Casa, que, infelizmente, faleceu no ano

passado. Um dos momentos mais emocionantes que presenciei foi quando o

Agostinho Patrús Filho tomou posse no Palácio da Liberdade e ela, no final da vida,

sem condição até de se locomover, mas, como mulher e mãe, foi lá para ver o

Governador empossar o seu filho como Secretário da Sedese. Solicitamos ao

Presidente que coordene o tempo, para que possamos fazer 1 minuto de silêncio pela

morte de D. Orcanda.

Homenagem Póstuma

O Sr. Presidente - Atendendo à solicitação da Deputada Maria Lúcia Mendonça,
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faremos 1 minuto de silêncio em homenagem a D. Orcanda Patrús.

- Procede-se a homenagem póstuma.

A Deputada Maria Lúcia Mendonça - Obrigada, Presidente. Gostaria de saudar a

Virgília Rosa, que infelizmente foi embora; a Eliana Piola; a Nazareth; a nossa

Carmem Rocha, Presidente do Conselho; a Marcinha, batalhadora pelas causas da

mulher, que ainda não vi. Solicito-a que levante a mão. Ela está lá, no cantinho.

Como disse, precisamos estar inseridas no mundo atual. Quem sabe o resultado do

jogo de ontem, do Atlético contra o Democrata de Governador Valadares? Somente

as mulheres podem responder. Quanto? Foi 3 a 1 para o Atlético. Mulher precisa

entender de futebol, uai! Senão os homens não gostarão da gente. Haverá briga!

Quem sabe o resultado do jogo do Corinthians contra o Palmeiras? Quem fez o gol?

Ronaldo, o fenômeno. Isso vocês sabem, não é? Nós, mulheres, que na realidade

queremos estar inseridas no mundo, precisamos entender de tudo. É por isso que

estamos aqui, comemorando o Dia Internacional da Mulher.

Gostaria que vocês prestassem bastante atenção: quanta coisa ainda acontece

contra nós? Discriminação no emprego, falta de assistência médica - não temos a

assistência que precisamos -, violência doméstica, o que é terrível. Todo dia há uma

mulher que apanha. E existe a Lei Maria da Penha, que agora não manda dar cesta

básica, está prendendo mesmo! E ainda há estupros! Houve agora esse caso da

menina de 9 anos que foi estuprada, ficou grávida de gêmeos e teve de fazer uma

das coisas que mais abomino, que é o aborto. Toda mulher consciente arrepiou.

Grande Deputado Domingos Sávio, muito obrigada pela presença. Temos de dizer

que ainda não chegamos ao ponto que queremos. Precisamos entender o que

acontece no mundo, saber da crise que o está afetando, entender de política ou pelo

menos acompanhar o assunto pela televisão. O que acontece com as mulheres é

que, na hora do “Jornal Nacional”, saem da sala para fazer alguma coisa e voltam

somente na hora da novela ou do “Big Brother”. Elas podem ver o “Big Brother” e a

novela, mas têm de ser mulheres atualizadas.

Precisamos continuar lutando pela igualdade na esfera política, pela mesma

possibilidade de acesso ao poder. Vocês não imaginam como nós, candidatas,

sofremos para conseguir recurso para nossa campanha. Se vamos a uma empresa
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pedir um dinheirinho para ajudar na campanha, pois nossos gastos são imensos,

recebemos apenas R$5.000,00 ou R$10.000,00; se fosse um homem, receberia

R$100.000,00. Por que isso ocorre se nossos gastos são os mesmos de um homem?

Isso caracteriza discriminação. E o pior é que, quando ganhamos, vêm nos

parabenizar.

Neste momento gostaria de falar de minhas homenageadas. Busquei uma mulher

que entrou na política com um senso de compromisso e responsabilidade muito

grande, que é a Dra. Edmea Moreira Machado, Prefeita de São João Nepomuceno.

Começou sua carreira política como Vereadora (vamos, mulheres, candidatar-nos à

vereança!). Depois, com uma ousadia maior, como ela mesma disse, foi candidata a

Prefeita. É médica pediatra, trabalhou em vários hospitais e hoje dirige sua cidade

com o espírito de mulher comprometida com tudo. No último carnaval, passei a

admirar ainda mais a Edmea. Minha secretária há 12 anos, em Cataguases, foi

passar o carnaval em São João Nepomuceno e disse que a Prefeita desfila em todos

os blocos e escolas de samba da cidade. Está inserida na comunidade. É mulher que

sabe o que faz e como fazer. Por isso, Edmea, parabéns a você e à sua cidade por

ter reelegido você! Foi reeleita com um número muito expressivo de votos, e seu

trabalho está cada vez mais comprometido com a causa municipalista. Ela sabe,

como nós, que é no Município que o fato político acontece, e não no Estado ou no

País. É no Município que todos nos conhecem e é lá que toca a campainha. Fui

Prefeita da minha cidade e sei como é isso. Estamos disponíveis a qualquer hora, a

qualquer momento. Parabéns, Edmea; parabéns para seu marido, que é um grande

companheiro; parabéns aos seus filhos por terem-na como mãe. Orgulho-me de ser

mulher por causa de sua pessoa. Meu grande abraço a você.

Outra mulher que homenagearei, infelizmente, teve de fazer uma cirurgia no joelho

e não pôde comparecer. Vocês não puderam conhecê-la, mas ela nos presenteou

com a presença da sua nora, a Rita Singulane, uma moça jovem que trabalha muito

na política. A Rita trabalha na sede do meu partido, o Democratas. Por felicidade

minha, encontrei-a aqui. Ela é de Cataguases e é casada com o filho de Maria Vieira.

A sogra dessa moça usa uma expressão muito linda para se referir às pessoas para

quem trabalha: “os meus pobres”. Tudo que ela tem de fazer é para “os meus
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pobres”. Constrói e reforma casas. Só ajuda os políticos se eles lhe derem terrenos

para a construção de casas para os outros. Faz muros, leva alimentos para dentro da

casa das pessoas. Tudo isso com o trabalho voluntário, como se fosse uma

formiguinha, pois faz isso praticamente sozinha. Com o seu espírito de trabalho, já

escreveu várias poesias. Tornou-se poetisa por meio do trabalho. Maria Vieira é

incansável. Tenho certeza, Rita, de que você tem como exemplo a sua sogra. Apesar

de sogra ser um problema, a sua não o é para você, pois ela é companheira e a

estimula também para o trabalho comunitário. Agradeço-lhe, minha jovem, e confio

em você para a construção de um mundo melhor. Muito obrigada, Rita.

É inegável que o espaço conquistado pelas mulheres na sociedade nas últimas

décadas segue uma tendência irreversível rumo à eqüidade entre os gêneros.

Atualmente, muitas organizações, nas mais diversas esferas, são lideradas por

mulheres. Entretanto, se considerarmos que as mulheres representam mais da

metade da população brasileira, perceberemos que ainda há um longo caminho a ser

trilhado, pois essa proporção não se reflete na ocupação de cargos e funções de

relevância.

Infelizmente, as mulheres ainda enfrentam discriminação no trabalho e recebem, de

modo geral, salários mais baixos em relação aos que são pagos aos homens. No

campo político, a situação não é melhor. Apesar de a cidadania eleitoral ter sido

estendida ao gênero feminino pelo Código Eleitoral de 1932 e de as mulheres

atualmente representarem a maioria do eleitorado nacional, ainda hoje a

representação política feminina nos Poderes Executivo e Legislativo é muito pequena.

Com o intuito de intensificar a luta por políticas públicas para mulheres, nós, da

bancada feminina da Assembleia de Minas, aproveitando hoje o Dia Internacional da

Mulher, apoiaremos - aliás, gostaríamos que todos prestassem atenção nisso - a

criação de um fórum mineiro de lideranças femininas, que unirá representantes de

entidades da sociedade civil e de partidos políticos. O fórum será uma ONG

suprapartidária da qual todos os partidos e toda a sociedade civil participarão a fim de

motivar e capacitar mulheres, até mesmo para a disputa de cargos públicos;

promover reflexões sobre dilemas do mundo do trabalho e buscar alternativas de

ação; incentivar a articulação de dirigentes políticos, para assegurar maior
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participação das mulheres nas direções partidárias, e atuar nas mais diversas áreas

concernentes ao empoderamento feminino. Com essa iniciativa, pretendemos

também fortalecer o vínculo entre os movimentos de mulheres, o poder público, o

terceiro setor e a sociedade civil. Portanto, fica criado, nesta solenidade de

comemoração do Dia Internacional da Mulher, o Fórum Mineiro de Lideranças

Femininas, cujas atividades de preparação serão realizadas posteriormente. Está

instalado o fórum.

Encerro as minhas palavras e gostaria que prestassem muita atenção nessa parte

final. Dizemos que a mulher ainda não chegou aonde precisa chegar. E não chegou

mesmo!

A Nazareth Conselho está aqui. Peço-lhe, aliás, que fique de pé para que as

pessoas a conheçam, pois ela é uma mulher e tanto. Ela me mandou um presente

fantástico, mas não posso ficar com ele só para mim. Ouça bem, Elbe. (- Lê:)

“Mulher. No princípio, eu era a Eva, / Criada para a felicidade de Adão. / Mais tarde

fui Maria, / Dando à luz aquele / Que traria a salvação. / Mas isso não bastaria. / Para

eu encontrar perdão. / Passei a ser Amélia, / A mulher de verdade. / Para a

sociedade, / Não tinha a menor vaidade. / Mas sonhava com a igualdade. / Muito

tempo depois decidi: / Não dá mais! / Quero a minha dignidade. / Tenho os meus

ideais! / Hoje não sou só esposa ou filha, / Sou pai, mãe, arrimo de família. / Sou

caminhoneira, taxista, / Piloto de avião, policial feminina, / Operária em construção... /

Ao mundo peço licença, / Para atuar onde quiser... / Meu nome é Competência / E

meu sobrenome é Mulher...!!!”.

Um grande abraço a todas vocês. Sintam-se todas homenageadas. Que Deus nos

abençoe para cumprirmos a missão que nos deu: sermos fêmeas, mulheres. Um

abraço a todos.

Palavras da Deputada Maria Tereza Lara

Primeiramente, cumprimento a bancada feminina - considero a Deputada Elbe

integrante da nossa bancada - e agradeço as palavras de acolhida da minha

companheira, Deputada Gláucia Brandão; agradeço também à minha irmã, Maria do

Carmo, Prefeita de Betim; Edna Moreira, Prefeita de São João Nepomuceno; Elaine e

Jô, que já estiveram aqui; ao nosso Presidente, Deputado Fábio Avelar, que muito
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nos honra com sua presença, sempre ao lado das mulheres; às policiais femininas

presentes; e a todos os Deputados desta Casa. Gostaria de nominar os que se

encontram presentes, o que muito nos honra: Deputados André Quintão, Adelmo

Carneiro Leão, Fahim Sawan e Domingos Sávio. Na pessoa deles, cumprimento os

demais colegas Deputados. Realmente, agradeço-lhes limparem a agenda e estarem

conosco neste evento. De fato, esses Deputados nos orgulham por também terem

alma feminina e pensarem nas companheiras mulheres.

Quero também cumprimentar o Prefeito Flávio Leroy, de Esmeraldas, nossa cidade

natal, que veio homenagear a Eni, de quem falarei mais tarde. Sinto-me muito

honrada com sua presença e a de toda a equipe de Esmeraldas; dos funcionários e

assessores desta Casa; da Companhia de Teatro Alma Dell’art, que apresentará aqui

a peça “O fim das Amélias”; da Cleusa Machado, Secretária de Mulheres do PT de

Betim; a Lora, ex-Vereadora; da Ofélia, da Coordenadoria de Igualdade Racial; da

Gláucia Helena, de Contagem; da Marcinha, de Belo Horizonte; e, na pessoa delas,

cumprimento todas as lideranças de movimentos sociais e de órgãos públicos; o meu

esposo Venésio, faço isso publicamente porque é um grande companheiro e muito

tem me incentivado nessa caminhada política.

Neste momento, quero pensar um pouco nas palavras ditas pelo pregador que

celebrou, presidiu uma ação de graças na posse da Prefeita Maria do Carmo em

Betim. Ele disse que devemos ter sempre um sentimento de gratidão em relação ao

passado. Logicamente, muitas foram as dificuldades, mas, com certeza, para nós,

mulheres - parlamentares, Prefeitas, policiais e representantes de movimentos sociais

-, faz-se imprescindível que agradeçamos a muitas mulheres que deram sua vida e

contribuíram com nossa história. Desde o Antigo Testamento as mulheres eram muito

discriminadas, não podiam nem falar na rua com os homens; tivemos uma Rute, uma

Judite e uma Débora. Já no Novo Testamento tivemos Maria; e, posteriormente,

vieram pessoas como Margarida Alves, Irmã Dóris e muitas outras que deram a vida,

que se tornaram mártires. Nossos parabéns e nossa gratidão a essas mulheres que

construíram a nossa história para que pudéssemos estar aqui.

Atualmente, temos de ter um sentimento de confiança, porque muito trabalho está

sendo feito. Lembro que hoje de manhã estivemos em Contagem, onde também foi
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sancionada a lei que passa de quatro para seis meses o período da licença-

maternidade. Registro que lá estavam nossos colegas Deputados Carlin Moura e

Carlos Gomes, no momento em que as mulheres também comemoravam a conquista

desse direito. A Prefeita Marília Campos, com sensibilidade, sancionou essa lei,

sugerida por um Vereador. Muitas mulheres de outras cidades podem ter lembranças

positivas. Quero lembrar especialmente que na cidade de Betim, onde resido, está

sendo planejada a construção de 11 creches. Os projetos estão em andamento, ou

seja, com isso estão pensando na mulher trabalhadora, bem como nos jovens, pois,

na verdade, será feito um trabalho de prevenção contra a violência. Cumprimento

minha irmã, a Prefeita Maria do Carmo, por esse compromisso com a mulher.

Ao lembrar Esmeraldas, quero falar de uma das minhas homenageadas, a Eni, a

quem peço permissão para chamar de Nini. Trata-se de uma mulher de muita garra;

foi Vereadora, Presidente da Câmara, líder de movimento social e hoje é Secretária

de Desenvolvimento Social. Ressaltamos também o compromisso da cidade de

Esmeraldas e a sensibilidade da equipe de governo do Prefeito Flávio Leroy ao

colocar uma mulher na referida Secretaria, o que é extremamente importante para as

políticas públicas, pois tem em vista construir cidadania, enfim, objetiva construir uma

cidade boa para se viver. Nini, faço esse registro e externo o nosso respeito. Para

nós, você é um grande orgulho. Desejo-lhe um trabalho profícuo, que se torne

referência para todas nós de Minas Gerais. Por isso, não homenageamos apenas

você. Na sua pessoa, homenageamos o governo e as mulheres de Esmeraldas, sua

família, que sempre a apoiou, seus companheiros e companheiras de caminhada,

enfim, a todas as mulheres do nosso Estado. Você é uma guerreira.

Queremos agora apresentar nossa outra homenageada, Conceição de Sousa

Coimbra. A tão querida D. Conceição é líder comunitária, foi trabalhadora rural e

meeira na cidade de Mantena. Ao vir para Betim, não cruzou os braços; veio do

interior e tornou-se uma liderança dos movimentos sociais e da Igreja. Trata-se de

uma mulher de oração, mas também de muita ação, de muito trabalho. Na pessoa da

D. Conceição, homenageamos todas as mulheres que não ocupam cargos públicos,

não aparecem na televisão - muitas vezes, estão no anonimato ou até em lideranças

locais, onde são muito queridas -, mas estão construindo essa história para que nós,
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mulheres, comemoremos.

Agradecemos, portanto, a todas as pessoas que vieram das duas cidades, Betim e

Esmeraldas, com suas homenageadas. Queremos dar o nosso abraço especial em

cada homenageada que aqui se encontra. Com certeza, cada uma delas, conforme

apresentado, tem uma história de luta, garra e compromisso. Ressalto que, para o

futuro, temos de contar com uma palavra de confiança, porque há mulheres que

continuarão construindo a história. Todas nós que estamos aqui faremos isso; porém,

quero mencionar mais algumas: Marina Silva, Dra. Zilda Arns, Dilma Roussef, além

de tantas que certamente continuarão construindo a nossa história. Para encerrar,

peço a Deus que continue abençoando-nos para que, verdadeiramente, construamos

uma democracia de gênero em que haja representação igualitária de homens e

mulheres, ou seja, 50% de poder para cada um. Assim, poderemos construir uma

sociedade mais justa, fraterna, igualitária e, portanto, mais feliz. Obrigada.

Palavras da Deputada Rosângela Reis

Exmo. Presidente desta reunião especial, meu querido amigo Deputado Fábio

Avelar, que representa o Presidente desta Casa, Deputado Alberto Pinto Coelho, que

tem realizado um trabalho de grande competência e respeito junto às mulheres desta

Casa e à bancada feminina; Deputada Elbe Brandão, Secretária para o

Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri e do Norte de Minas;

Deputadas Ana Maria Resende, Cecília Ferramenta, Gláucia Brandão, Maria Lúcia

Mendonça e Maria Tereza Lara; Deputados Fahim Sawan, André Quintão, Adelmo

Carneiro Leão e Domingos Sávio, em nome dos quais estendo meus cumprimentos a

todos os demais Deputados desta Casa; saúdo também os Vereadores e as

Vereadoras; a Vereadora Elaine Matozinhos; a Sra. Virgília Rosa, Coordenadora

Estadual das Políticas para as Mulheres; a Profª. Carmem Rocha, Presidente do

Conselho Estadual da Mulher; as Prefeitas; as líderes comunitárias; as funcionárias

desta Casa Legislativa; o público presente; os prezados telespectadores que nos

acompanham, mineiros e mineiras, pela TV Assembleia; é com orgulho e prazer que

celebro o Dia Internacional da Mulher. Muitos perguntam por que destacar um gênero

quando somos todos seres humanos, com qualidades e defeitos, mas sobretudo

imperfeitos e aprendizes. As diferenças naturais fazem parte da maravilha da criação.
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Entretanto muitas outras são criadas e mantidas pelo interesse de quem detém o

poder em um determinado momento. Mas, quando as diferenças contribuem para que

o ser humano seja humilhado, violentado, cerceado e para que viva sem plenitude,

esperança, satisfação e qualidade, é preciso lutar para conquistar o direito à

igualdade. São essas lutas e conquistas que fazem jus a comemorações como esta

de hoje. Neste momento, celebramos as vitórias, denunciamos as opressões,

divulgamos as informações, para que a ignorância não continue a alimentar a

cumplicidade. Fazemos novos planos, sempre com vistas a avançar em direção a

uma sociedade mais justa, e homenageamos aqueles que trabalham nesse sentido.

Como legisladora, representante do povo e da mulher, não me furto às iniciativas

que possam contribuir para esse avanço. Assim propus uma emenda, aprovada em

lei, que modificou a organização judiciária do Estado, garantindo a criação, em

Ipatinga, de um Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Fui

também co-autora, junto a seis Deputados desta Casa, do Projeto de Lei

Complementar nº 31/2007, que amplia a licença-maternidade das servidoras

gestantes para 180 dias, sem prejuízo da remuneração. Agradeço ao nosso

Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho, que assinou o ato para que esta Casa já

possa garantir às mulheres o direito de licença para 180 dias.

A nossa luta nesta Casa continua porque agora precisamos estendê-la para que o

Governador Aécio Neves também sancione essa lei, a fim de que todas as mulheres

servidoras públicas de Minas tenham a sua licença-maternidade estendida, como é

de direito.

Esse projeto aguarda parecer da Comissão de Justiça. No momento, tenho lutado

para garantir que Ipatinga possa realmente, como deseja o governo estadual, tornar-

se um dos 31 Municípios mineiros que são referência no atendimento à mulher vítima

de violência.

Mas hoje estamos aqui sobretudo para homenagear algumas mulheres, em nome

de todas as mineiras. Escolhemos para representá-las algumas que, com sua vida e

trabalho, têm dignificado seu gênero e dado belo exemplo à sociedade. Peço que se

levante a Vereadora Virgínia Scarpatti Bouças para receber os aplausos da platéia.

Ela é uma das minhas homenageadas, por isso quero que todas vocês a conheçam.
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A Vereadora Virgínia encontra-se em seu quinto mandato em Timóteo, Município do

Vale do Aço.

Em uma família de 13 filhos e mais 4 de criação, aprendeu desde cedo, ainda

quando morava no Espírito Santo, a ser solidária. Quando uma mulher da vizinhança

tinha bebê, sua mãe enviava uma das filhas para passar 40 dias em sua casa para

ajudar no que fosse preciso. Aos 17 anos, largou o emprego em uma fábrica de

costura e mudou-se para Timóteo para ajudar uma irmã que tinha adoecido. Antes de

se empregar numa escola, Virgínia costurou de graça para todos os que precisavam

e depois abriu mão de seu emprego como Inspetora Escolar para cedê-lo a uma

pessoa que ficou com oito irmãos para sustentar após a morte do pai. Já trabalhando

em uma associação, Virgínia valia-se de barraquinhas de comida e artesanato,

sempre improvisando festas para conseguir recursos para ajudar quem precisava. Foi

assim que salvou do leilão 17 casas de moradores carantes do Bairro Limoeiro.

Juntou o dinheiro devido e o entregou à Caixa Econômica Federal.

A vida de Virgínia Scarpatti foi sempre dedicada ao próximo. Ela abraçou a política

desde a primeira eleição a que concorreu, em 1988, simplesmente para ter melhores

condições de ajudar.

Parabéns, Virgínia, que Deus a abençoe e que você continue muito mais anos na

política, porque assim é que se faz política! A nossa missão é entrar na política com o

objetivo de realizar o bem social.

Andréia Botelho é Vereadora em Coronel Fabriciano e, em seu primeiro mandato,

iniciado neste ano, tornou-se Presidente da Câmara Municipal. Criada no Morro do

Carmo, onde também fui criada, periferia da cidade, ela também teve o exemplo

precoce de ajuda ao próximo, por meio da avó que a criou, D. Astrogilda. Muito

atuante na comunidade, sua casa funcionava como uma creche improvisada para

quem precisasse. Para estudar, Andréia tinha de fazer um percurso de duas horas a

pé. Antes, porém, trabalhava vendendo carvão, papelão e latinhas. O estudo era uma

realidade para poucos no Morro. Andréia ensinava a quem podia e escrevia cartas

em nome dos moradores do Morro do Carmo.

Em 1988, conseguiu uma vaga de locutora no terminal de ônibus da cidade e, com

um relógio e sapatos emprestados, começou a trabalhar. Um ano depois se efetivou
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na vaga ao passar em um concurso. Nesse terminal, Andréia tornou-se conhecida

também por ajudar as crianças que ali procuravam abrigo e comida. Quando se

casou, o marido, bom mecânico, passou a ensinar gratuitamente a profissão a outros,

em cima da laje de sua casa. A turma de interessados foi crescendo, e os dois

passaram a usar espaço em igrejas, associações de moradores ou escolas para

ensinar. Chegaram os voluntários, e hoje a associação que formaram oferece

gratuitamente 28 cursos profissionalizantes, além de palestras educativas.

Nada deteve essas mulheres, determinadas a fazer o bem mesmo em meio a suas

próprias dificuldades. Sozinhas, em grupo ou mobilizando multidões, elas agiram e

reagiram. E foram, por esse amor ao próximo, conduzidas, naturalmente, pela

população a postos em que passaram a representá-la dentro dos poderes

constituídos. São exemplos de bondade, carinho, altruísmo e força de vontade.

Obrigada a vocês por estarem contribuindo para que a nossa sociedade seja cada

vez melhor. Com esse incentivo e exemplo, gostaria que outras mulheres também

sonhassem e agissem para que tivéssemos uma sociedade cada vez mais justa,

igualitária e fraterna.

Gostaria ainda de fazer uma pequena homenagem póstuma a uma mulher também

especial que dedicou a sua vida à defesa das mulheres vítimas de violência e que

nos deixou precocemente, na semana passada, aos 52 anos de idade: a Sra.

Umbelina da Consolação Lopes, que era Defensora Pública e foi uma das mentoras

do Núcleo de Defesa da Mulher - Nudem - na Defensoria Pública de Minas Gerais,

sendo a primeira coordenadora do Nudem em Belo Horizonte. Suas experiências com

o sofrimento feminino levaram-na a escrever o livro “Mulheres em pedaços - histórias

reais de violência doméstica”. Os sete dias de sua morte foram celebrados

exatamente ontem, no Dia Internacional da Mulher. Quero ler aqui a dedicatória que

Umbelina fez nas primeiras páginas do livro: “Mulheres encantadoras, mas que

desencantaram ao longo da vida; mulheres fortes, mas que se tornaram fracas diante

da tirania de seus maridos; mulheres alegres que se entristeceram; mulheres que, ao

procurarem o amor, encontraram o terror”. Que Deus a abençoe, Umbelina, onde

quer que você esteja!

Para finalizar, quero deixar os meus sentimentos ao nosso querido Deputado
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Agostinho Patrús Filho, que perdeu sua mãe, a Sra. Orcanda Patrús. Externando os

meus sentimentos, espero que Deus conforte toda a família e lhe dê muita força. Que

Orcanda, que foi uma mulher de luta, batalhadora, de resistência, também esteja no

melhor lugar do mundo, para onde nós também estamos a caminhar! Meu muito

obrigado a vocês. Que Deus as abençoe.

Palavras do Deputado Fahim Sawan

Boa-tarde. Exmo. Deputado Fábio Avelar, grande amigo que preside esta reunião,

em cuja pessoa cumprimento o Deputado Alberto Pinto Coelho e toda a Mesa; Exma.

querida amiga Deputada Elbe Brandão, Secretária de Estado Extraordinária para o

Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri e do Norte de Minas,

representando o Governador do Estado, Aécio Neves; Desembargadora Maria Lúcia

Cardoso de Magalhães; Sra. Edméa Moreira Machado, Prefeita Municipal de São

João Nepomuceno; Sras. Deputadas Maria Lúcia Mendonça, Cecília Ferramenta,

Gláucia Brandão, Rosângela Reis, Ana Maria Resende e Maria Tereza Lara; Srs.

Deputados Carlin Moura, Adelmo Carneiro Leão, André Quintão e Domingos Sávio.

Cumprimento todas as autoridades presentes na Mesa e no Plenário; minhas

palavras serão rápidas, pois muito já foi dito. Todas as políticas foram expostas de

forma esplendorosa pelas Deputadas e todos os que me antecederam. Quero deixar

meu grande abraço à mulher mineira e parabenizá-la pelo Dia Internacional da

Mulher. Sei que muitas conquistas já foram obtidas, e vocês vêm lutando

aguerridamente para que isso aconteça. Gostaria de dizer à bancada feminina desta

Casa da grande importância deste trabalho de união suprapartidária, e, mesmo não

sendo do sexo feminino, estamos juntos com vocês nessa luta.

Todas me emocionaram, ao falarem, pois vi a importância que dão às suas

homenageadas. Fomos tocados por muitas histórias lindas e maravilhosas contadas

aqui, e muitas de vocês representam a mulher mineira, a mulher batalhadora. Em

todos os escalões, seja como dona de casa, esposa, ocupando altos cargos no

Estado, nas cidades, em todos os cenários, essa representatividade feminina é cada

vez mais crescente. Isso nos deixa orgulhosos e felizes, porque estão,

verdadeiramente, repartindo a responsabilidade com todos nós. Não poderia deixar

de dar meus parabéns e carinho a todas as homenageadas, e que todas as mineiras
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se sintam homenageadas também.

Quero dizer da importância e da compreensão desta Casa, que, com a bancada

feminina, entendeu nossa proposta, no final do ano passado, de criação da comissão

específica para tratar das políticas públicas de aids, DST, álcool e outras drogas,

sendo lançada e falada pela primeira vez hoje, na comemoração do Dia Internacional

das Mulheres.

Não poderia ser diferente, e me sinto mais honrado ainda em poder coordenar essa

Comissão, pois sei a luta que terá. Esse trabalho começou dentro desta Casa, há

cinco anos, quando criamos a Frente Parlamentar de Luta contra as Drogas, da qual

todas as mulheres e mais de 70% dos Deputados desta Casa são signatários, mas

entenderam que agora, para se avançar em temas tão importantes, era necessária a

instalação de uma comissão que tivesse poder público de propor políticas, cobrar e

fazer cumprir as leis que já existem nessas temáticas, principalmente que se

propusesse a ouvir a sociedade e todos os interessados e a fazer uma política

diferenciada para nosso Estado. Não é à toa que o nosso Governador já tem uma

Subsecretaria Antidrogas e as Secretarias de Saúde e de Segurança Pública

bastante atualizadas, com importante acesso e trabalho, que já demonstram avanços

importantes nessa área.

É importante dizer que hoje, no Dia Internacional das Mulheres, não se trata de

pensar as políticas de saúde somente do Norte de Minas, Deputada Ana Maria

Resende, que tem suas peculiaridades, ou do Triângulo ou de qualquer região do

Estado, mas de uma política pública na área da saúde referente à questão da aids.

Talvez o aspecto mais importante no tratamento dessa doença é que enfrentamos

hoje, de fato, a sua feminização. Ou seja, as mulheres estão pegando mais aids que

os próprios homens. A aids começou num grupo de homens que tinham como

preferência sexual o homossexualismo - essa realidade já faz parte do passado -, e

hoje houve a sua feminização - quem está pegando mais aids são as mulheres. Essa

é uma das importâncias da Comissão que está sendo instalada, porque sabemos o

perfil dessas mulheres. Pensamos, às vezes, que são as promíscuas, as usuárias de

drogas. Não são. Apenas 30% pegaram aids porque usaram drogas ou porque têm

vários parceiros. A grande maioria das mulheres que estão se contaminando hoje tem
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um parceiro só. São mães, pessoas que se contaminaram porque seus parceiros se

contaminaram e as contaminaram. São pessoas que não sabiam que poderiam estar

contaminadas e só descobrem quando vêem seu marido ficar doente ou morrer de

aids. São pessoas que têm filhos e, quando se engravidaram, não sabiam que

poderiam estar contaminadas. É uma problemática difícil que temos de enfrentar, e

essa Comissão se propõe a isso.

Essa Comissão se propõe também a ir a fundo em algumas questões, como, por

exemplo, a vacinação. Sabemos que são doenças sexualmente transmissíveis as que

mais se propagam hoje e preocupam o Primeiro Mundo - o HPV, o herpes. No Brasil,

ainda nem nos preocupamos. A infecção por HPV, uma doença sexualmente

transmissível que acomete as mulheres, uma das maiores causas de câncer do sexo

feminino - o câncer do colo do útero -, poderia ser evitada se tivéssemos uma política

pública de vacinação contra a doença no País. Temos de reconhecer que houve

muitos avanços na área da saúde, como, por exemplo, a diminuição das mortalidades

infantil e materna, mas sabemos também que temos de avançar, e muito, no respeito

a todas vocês.

Rapidamente, comento que tive a honra de participar da questão da licença-

maternidade a ser ampliada para 180 dias. Em maio de 2006, trouxe a esta Casa

uma discussão, em Plenário, do Dr. Dioclécio Campos Júnior, Presidente da

Sociedade Brasileira de Pediatria. Médico uberabense, ele trouxe a esta Casa, como

levou ao Congresso Nacional, a proposta de aumento da licença-maternidade de 120

para 180 dias. Naquela época, fizemos uma grande discussão, coordenada pela

Senadora Patrícia Saboya, levamos ao governo e trouxemos a esta Casa o que

pensávamos que era importante, porque, se há algo que diferencia as mulheres dos

homens, não tenho dúvida de que é a questão de terem este direito e esta bênção

que Deus lhes permite: a maternidade.

Como já disseram minhas predecessoras, quantas e quantas vezes a mulher se

diferencia por ter tido um filho! Além disso, é questão de honra que seus filhos sejam

bem cuidados, recebam carinho e amamentação - aliás, amamentá-los não só com o

peito, o que é um direito da criança, mas também com o carinho e a presença da

figura materna no seu desenvolvimento, nos seus primeiros seis meses, cuja
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importância sabemos. Por isso mesmo foi criado o programa Bebê de Risco, que

permite que a criança seja cuidada durante essa fase inicial da vida. A licença-

maternidade ampliada para 180 dias vem ao encontro disso.

Parabenizo, sim, a bancada feminina por ter exposto e feito a solicitação ao

Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho - aliás, ele ainda poderia ter tempo para

implementá-la, dando exemplo para muitos outros Estados e outros Poderes que

ainda não fizeram, por falta de regulamentação dessa lei no Congresso. A

Assembleia de Minas, por sua bancada feminina - o que é uma grande conquista - e

pelo Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho, a implementa e a regulamenta,

prestigiando e concedendo esse direito às servidoras públicas desta Casa. Parabéns

à bancada de Minas e a todas vocês!

Por fim, não querendo estender meu tempo, gostaria de dizer que nós, como

homens, não tivemos oportunidade de indicar as nossas homenageadas. Isso seria

importante para nós. Passarei um abaixo-assinado pedindo à bancada feminina que

também nos deixe indicar as nossas homenageadas. Peço isso porque tenho de

fazer algo que vocês, mulheres, não têm: prestar contas a cinco mulheres todos os

dias. Tenho minha esposa, três filhas e agora uma neta. Ai de mim, lá em casa tem-

se comprado absorvente aos fardos, coloca-se anticoncepcional no filtro, e, mesmo

assim, veio a minha neta, Amanda, que tem sete meses, e estou feliz demais;

todavia, quando mais de uma delas está menstruada, tenho de virar as costas e ir

embora. Não posso entrar em casa, viu, Elbe? Não tem jeito. Em nome dessas

mulheres - Angelina, Mariana, Michele e Amanda - queria dar também um abraço em

todas as filhas e mães, em todas as mulheres e dizer que nós é que estamos do lado

de vocês.

O locutor - Com a palavra, a Sra. Selmita Gomes Ferreira, representante da

Coordenadoria Estadual do Programa DST-Aids de Minas Gerais, que disporá de 20

minutos para sua exposição sobre o tema “Enfrentamento da feminização da aids e

de outras DSTs”.

Palavras da Sra. Selmita Gomes Ferreira

Boa-tarde. É com imensa satisfação que estou aqui a convite do Presidente,

Deputado Alberto Pinto Coelho, e de toda a bancada feminina desta Casa,
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celebrando neste Plenário o Dia Internacional da Mulher, quando abordarei o tema

“Feminização da aids e de outras DSTs - avanços e desafios”.

Feminização da aids é o aumento do número de casos de DSTs e aids em

mulheres. Esse é um fenômeno brasileiro e mundial. Minas Gerais, sem dúvida,

acompanha o “ranking” nacional, e tenho aqui uma tabela representando os números

no Estado. Inicia-se em 1982, continuando em 1990, e ainda de 2000 a 2008. Na

última década, os diagnósticos feminino e masculino cresceram demais. Vejam que, a

partir de 2000, o número de mulheres é de 640 para 1.119 homens - praticamente de

dois para um. Há 10 anos, no início da epidemia, havia 10 homens para cada mulher.

Pensando em organizar melhor minhas idéias, e aproveitando o tempo que é curto,

expus no papel uma visão crítica e aqui estou para falar para essa platéia fantástica

sobre o assunto. Analisando retrospectivamente a história da epidemia da aids,

especialmente a tendência de feminização, identificada a partir da segunda década,

após o isolamento do HIV, percebemos que, desde o início, estávamos diante de um

fenômeno previamente anunciado, cujo gatilho foi armado a partir das representações

sociais que construímos, conjuntamente - poder público, profissionais da saúde e

sociedade -, com base nos dados epidemiológicos disponíveis à época.

No início da epidemia, era comum operarmos com conceitos quase que absolutos,

em geral associados aos chamados grupos de risco, que incluem os homossexuais

masculinos, os usuários de drogas, os hemofílicos e, mais adiante, as prostitutas.

Em linhas gerais, identificávamos como sendo risco para o HIV a promiscuidade

sexual, traduzida pelo anonimato, a alta rotatividade temporal e multiplicidade de

parceiros, bem como o uso de drogas, especialmente as injetáveis. Nota-se que

construímos uma personagem bem- delineada e com características definidas que a

identificava com grupos marginais e marginalizados em nossa sociedade.

Nesse cenário, todos aqueles que não mantinham pontos de contato com esses

grupos se sentiam imunes ao HIV, protegidos contra uma epidemia cujos traços

indicavam mais uma punição e comportamento desviante do que um legítimo agravo

à saúde. Assim, homens heterossexuais e mulheres, especialmente as casadas e

livres de drogas, estavam imaginariamente excluídas das políticas públicas de

prevenção, em virtude da total desnecessidade de programas específicos voltados a
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esse público.

Ao se trabalhar com a lógica dos grupos de risco, restringindo as ações tanto de

prevenção como de assistência a uma parcela determinada da população, criou-se a

pretensa crença de proteção a todos os demais grupos sociais. Não foram raros os

casos nos quais, independentemente das evidências clínicas, homens e mulheres

tiveram seus diagnósticos postergados em razão da não-identificação de

comportamentos tidos como típicos para a aids.

No caso das mulheres, era comum a não-consideração da hipótese da exposição

pelo HIV, já que essas mulheres, sobretudo as casadas ou com parceiros fixos,

tenderiam a ter uma vida sexual “normal”, ou seja, sem promiscuidade, com um único

parceiro conhecido e heterossexual, condições tidas como essenciais para a exclusão

dos grupos de risco da época.

De fato, essa representação social da aids, entre outros efeitos adversos, influir

profundamente na percepção de risco da população. Se o risco eram a

homossexualidade, a promiscuidade, o anonimato das relações sexuais, bem como a

sua freqüência elevada, as mulheres brasileiras estariam realmente fora do alcance

da epidemia. Sendo assim, como casadas, essas mulheres mantinham relações

sexuais com os parceiros únicos e conhecidos. Portanto, não eram promíscuas. Da

mesma forma, seus parceiros, de acordo com o modelo construído, eram

heterossexuais, pois se relacionavam sexualmente com mulheres. Nada mais

tranqüilo.

Com o progressivo abandono do conceito de grupo de risco e a adoção da idéia de

vulnerabilidade como vetor para o entendimento da dinâmica da epidemia do HIV e

da aids, tanto no Brasil quanto no mundo inteiro novos olhares foram lançados sobre

a realidade, e um processo de desconstrução das representações da doença foi

colocado em curso, dando margem à compreensão de que o risco para o HIV estava

associado a fatores outros que não apenas e exclusivamente o comportamento do

sujeito.

A partir da noção de vulnerabilidade, desloca-se o risco de infecção do sujeito,

ampliando-se a atenção para fatores diversos, tanto de ordem social quanto, até

mesmo, institucional, cujo controle muitas vezes foge da governabilidade do
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indivíduo.

Assim, passaram a ser consideradas fator de risco para o HIV questões

relacionadas com relações e desigualdade de gênero, violência, machismo, poder,

aliado à fragilidade das políticas públicas específicas para mulheres no Brasil do final

do século passado.

Estava assim composto um quadro bem mais complexo daquele traçado na década

anterior e que apresentava o condão de trazer as mulheres ao centro das atenções

dos movimentos sociais, governo e profissionais da área de saúde. Com mais de 10

anos de atraso, as mulheres se tornam protagonistas dos programas de prevenção e

assistência às DSTs e à aids.

Esta nova forma de compreender o fenômeno trouxe avanços para o enfrentamento

da epidemia no Brasil, mas também brindou a todos com desafios ainda maiores, já

que evidenciou a premência de ações intersetoriais para se obter êxito nas políticas

públicas de saúde voltadas para mulheres. Não que isso fosse uma novidade, mas

reforçou a idéia de que à saúde cabia apenas parte das respostas contra a aids, já

que o efetivo sucesso dependeria de uma ação coordenada entre os vários níveis do

governo, sobretudo educação, ação social, previdência social, trabalho e justiça.

Tornando ainda mais complexo o enfrentamento da epidemia entre mulheres,

evidencia-se a necessidade de se construir um modelo próprio capaz de dar conta de

abarcar o fenômeno no Brasil, país no qual as relações entre homens e mulheres são

marcadas por forte desigualdade e acentuada violência de gênero.

Por questões culturais, uma expressiva parcela da população feminina permanece

dependente da figura masculina, não obstante o fato de que nesse mesmo segmento

uma importante porcentagem de mulheres tenha assumido o controle financeiro de

seus lares, mas, mesmo assim, mantêm uma relação de submissão ao homem, que

lhes impõe marcas de violência física, moral ou psicológica e uma teia aparentemente

de difícil escape.

Nessa estrutura social, elaborar políticas públicas apoiadas primariamente na

adoção de preservativos pelas mulheres como forma de prevenção torna-se uma

ação de feições ingênuas, uma vez que muitas delas nunca pensaram em discutir

DSTs ou aids com seus companheiros e a simples menção a esse insumo pode



____________________________________________________________________________
525

desencadear desconfianças acerca da fidelidade e até mesmo reações violentas.

Possibilitar e ampliar o acesso ao preservativo feminino se mostra uma ação

importante e que deve ser incentivada, porém deve ser pensada com delicadeza, sem

nunca se se esquecer de que esse insumo também irá inscrever-se em uma relação

dual e, se a mulher não possuir um mínimo de segurança e assertividade para a

propositura da inclusão dessa alternativa de prevenção em seu casamento, as

mesmas conseqüências citadas podem ocorrer.

No campo da assistência, fenômenos similares também são observados. Estudos

demonstram que mulheres, mesmo infectadas pelo HIV, tendem a colocar-se em

segundo plano em sua escala de cuidados, dispensando atenção primeiro aos filhos e

ao marido, para depois se tratarem, o que compromete a sua adesão e resposta ao

tratamento.

Dessa forma, torna-se imperativo reafirmar os compromissos assumidos no Plano

Nacional de Combate à Feminização da Epidemia, coordenando esforços múltiplos

no sentido de uma resposta potente ao avanço dos casos de aids entre mulheres. Já

estamos cientes de que mudanças estruturais precisam ser implementadas para

obtermos êxito nessa empreitada.

Devemos, como profissionais da área da saúde, gestores da coisa pública, e a

sociedade, sem dúvida nem hesitação, apoiar e incluir em nossas agendas de

trabalho as demandas e reivindicações históricas do movimento de mulheres

brasileiras, de modo a romper com a naturalização que faz crer serem as mulheres

cidadãs de segunda categoria, criando, assim, espaços para que projetos

emancipatórios ocorram e deles possa florescer a mulher livre e autônoma, capaz de

construir e gerir os seus próprios planos de cuidado e prevenção, seja contra a aids,

seja contra a violência de modo geral.

Como podemos verificar, a feminização da epidemia do HIV e da aids em nosso

país indica não apenas o aumento do número de casos da doença, alterando as

curvas estatísticas. Aponta, sobretudo, para uma nova forma, mais feminina, de se

encarar o desafio da aids no Brasil, visto que não são as mulheres apenas afetadas

pela aids, mas são elas que vem tomando a frente dessa luta de norte a sul do País,

seja no governo, seja nas ONGs, com os pés no chão e sem fantasia ante o
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reconhecimento da dimensão do desafio que nos é proposto, mas com muito afeto e

determinação para fazer valer os seus, os nossos direitos. Muito obrigada.

Apresentação Artística

O locutor - Neste momento assistiremos ao espetáculo “Fim das Amélias”,

apresentado pelo grupo teatral Trupe Dell’art, da Companhia Alma Dell’art, de Betim.

- Procede-se à apresentação artística.

Entrega de Placas

O locutor - Neste momento, a bancada feminina da Assembleia Legislativa prestará

homenagens às mulheres que se destacaram na efetivação das políticas públicas

para as mulheres em Minas Gerais. São elas: Cléia Márcia Rios Loyola, Assessora e

Coordenadora da Divisão de Contratos da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas

Gerais; Gláucia Coelho Cerqueira Cruz, Secretária Municipal de Assistência Social de

Rio Pardo de Minas; Leizeny Corrêa dos Santos Cruz, Secretária Municipal de

Assistência Social de Taiobeiras; Maria Lúcia Valadão - Tia Lúcia -, coordenadora do

Núcleo Assistencial Eclético Maria da Cruz - Naemc - Casa da Esperança de Ipatinga;

Alba Valéria dos Santos, coordenadora da Creche Vila da Paz, de Ipatinga; Nalza

Maria de Oliveira, fundadora e Presidente do Nantes Futebol Clube, de Ribeirão das

Neves; Francisca Maria da Silva - Xica -, Presidente da Associação Comunitária do

Bairro Cruzeiro, de Ribeirão das Neves; Maria Aparecida Vieira Gomes, aqui

representada pela nora Rita de Cássia Singulane; Edméa Moreira Machado, que

compõe a Mesa, Prefeita de São João Nepomuceno; Conceição de Souza Coimbra,

militante de movimentos sociais em Betim; Eni Rodrigues Silva, Secretária Municipal

de Trabalho e Desenvolvimento Social de Esmeraldas; Virgínia Scarpatti Bouças,

Vereadora do Município de Timóteo, e Andréia Martins de Souza Botelho, Presidente

da Câmara Municipal de Coronel Fabriciano.

Convidamos as Deputadas Elbe Brandão, Ana Maria Resende, Cecília Ferramenta,

Gláucia Brandão, Maria Lúcia Mendonça, Maria Tereza Lara e Rosângela Reis, que

fizeram a indicação das homenageadas, para procederem à entrega das placas. As

placas contêm os seguintes dizeres: “Ser mulher é ter um papel decisivo na

promoção do autêntico desenvolvimento em todas as esferas da vida. A homenagem

da Assembleia Legislativa por seu empenho na construção e na promoção dos
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direitos da dignidade, do bem-estar e do progresso de todas as mulheres”.

- Procede-se à entrega das placas.

O locutor - Neste momento, o Sr. Presidente cumprimentará as homenageadas.

O Sr. Presidente - Prometo que serei breve. Antes de encerrar, mais uma vez

agradeço a presença de todos, manifestando a minha satisfação e honra em

substituir o Presidente desta Casa, Deputado Alberto Pinto Coelho, nesta

comemoração tão importante para todos nós.

Na oportunidade, cumprimento todas as autoridades que aqui estiveram, as

palestrantes, especialmente agradecendo a presença da Secretária Elbe Brandão e

cumprimentando-a pela iniciativa de sempre estar em nossa Casa, hoje justamente

homenageando as nossas mulheres, as nossas guerreiras Deputadas Ana Maria,

Cecília, Maria Lúcia, Gláucia, Maria Tereza e Rosângela Reis. Por fim, cumprimento

todas as pessoas que organizaram este evento.

Em meu nome e em nome dos meus colegas, também presto uma homenagem

póstuma à nossa querida Dra. Orcanda, esposa do ex-Deputado Agostinho Patrús, já

falecido, e mãe do nosso companheiro, esse brilhante Deputado que inicia na Casa

nesta legislatura, o Deputado Agostinho Patrús Filho. Fica, portanto, registrado a toda

a família o sentimento dos Deputados e desta Casa.

Encerramento

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

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

Deputadas e os Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 10, às 20 horas, nos

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

com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição do

dia 10/3/2009.) Levanta-se a reunião.

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/3/2009

Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata; discursos dos Deputados

Weliton Prado e Rêmolo Aloise; aprovação - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª Fase:



____________________________________________________________________________
528

Registro de presença - Questões de ordem; chamada para recomposição do número

regimental; inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

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

Leão - Ademir Lucas - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes -

Antônio Genaro - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Gomes -

Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro

Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Domingos

Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Fahim Sawan - Gilberto

Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Jayro Lessa - João

Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira -

Luiz Humberto Carneiro - Maria 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 Costa - Sebastião Helvécio - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses -

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

Zezé Perrella.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 20h5min, a lista de comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção

de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,

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

1ª Parte

Ata

- O Deputado Hely Tarqüínio, 2º-Secretário, procede à leitura da ata da reunião

anterior.

O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discutir, o Deputado

Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado - Acabei de ouvir a leitura da ata. No momento, não há
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nada a retificar. Gostaria apenas de proceder à sua discussão no que diz respeito ao

meu pronunciamento no período da tarde, para comemorar e parabenizar toda a

população de Minas Gerais por mais essa vitória. É importante acreditar, lutar, ter

persistência e não ter medo de enfrentar e de cumprir a nossa responsabilidade de

representar e de defender, de verdade, o povo. Esta foi mais uma vitória:

conseguimos impedir o aumento do valor da água da Copasa. A partir do início deste

mês, a população teria de pagar uma aumento de 8,65%, que é, em média, quase

10% a mais. Esse foi o maior aumento solicitado pela Copasa nos últimos anos. Há

um grande contra-senso, pois, justamente neste momento de crise, em que o Brasil

inteiro fala em desonerar e reduzir a carga tributária, em Minas acontece o contrário,

querem mais aumento. A Copasa queria um aumento de quase 10%, que seria o

maior dos últimos anos. Ajuizamos uma ação por meio do Ministério Público. O Dr.

Antônio Baêta, Promotor responsável pela defesa do consumidor, ajuizou uma

representação no Tribunal de Justiça. Conseguimos uma liminar que impede o

aumento do valor da água da Copasa. Além dos lucros absurdos que essa

companhia obteve ao longo dos últimos anos, fruto do suor e do sangue do

trabalhador mineiro e das donas de casa, que custam a pagar o valor cobrado, pois a

água da Copasa é uma das mais caras do Brasil, em Minas Gerais quem determina o

valor do reajuste é a própria Secretaria, que está ligada ao governo do Estado, que é

acionista da Copasa. É a raposa tomando conta do galinheiro. A Lei Federal nº

11.445, de 2007, deixa bem claro que só pode haver reajuste na conta da água se

houver uma agência reguladora e independente, com a participação dos Municípios,

da população e das entidades. Infelizmente, em Minas Gerais, não há essa agência.

Já apresentei um projeto de lei para a sua criação, com a finalidade de regulamentar

o serviço de água, esgoto e abastecimento em Minas Gerais, o qual está em

tramitação nesta Casa. Sem a criação dessa agência para analisar a planilha de

custo, não pode haver aumento no valor da conta de água e esgoto. Por isso

conseguimos essa liminar na Justiça. Os aumentos dos últimos anos foram absurdos.

O lucro distribuído aos acionistas da Copasa é algo vergonhoso, pois os recursos

dessa companhia deveriam ser investidos na melhoria do sistema. Ele deveria

reverter ao consumidor, mas não é isso o que acontece, já que grande parte desse
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lucro vai para os acionistas, incluindo-se os estrangeiros, que faturam muita grana.

Conseguimos essa vitória, mas a Copasa não aceitou a decisão, pois queria o

aumento de qualquer jeito. Com três ações impetradas na Justiça, conseguimos

impedir isso. Sr. Presidente, estou exercendo o meu direito de discutir a ata.

O Sr. Presidente - A Presidência solicita que V. Exa. conclua seu pronunciamento,

uma vez que não está solicitando a retificação da ata.

O Deputado Weliton Prado - Não faço nenhuma retificação, mas uma ratificação.

Concordo plenamente com o que foi lido pelo Secretário. Estou exercendo o meu

direito de proceder à discussão da ata. Não estou retificando, estou ratificando. Estou

concordando e não tenho nenhuma retificação a fazer. Venho concordar com o que

discuti no período da tarde. Só estou cumprindo o meu direito de fazer a discussão

em relação à ata durante os 5 minutos. Não quero retificar nada. Estou ratificando,

aliás, as palavras do 1º-Secretário, Deputado Hely Tarqüínio.

O Sr. Presidente - O Regimento Interno permite que V.Exa. faça uso da palavra

para retificar a ata.

O Deputado Weliton Prado - Então agradeço e, finalizando, mais uma vez

parabenizo toda a população de Minas Gerais. Essa foi uma grande vitória. Da

mesma maneira que conseguimos impedir o aumento do valor da conta de luz e

acabar com a taxa de incêndio e a taxa para chamar a polícia, agora impedimos o

aumento do valor da água da Copasa. Obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Rêmolo Aloise.

O Deputado Rêmolo Aloise - Sr. Presidente, gostaria de cumprimentá-lo porque,

após mais de dois anos que V. Exa. preside esta Casa, pela primeira vez citou o art.

24, § 1º, que vai totalmente contra as palavras do Deputado Weliton Prado. Uma vez

que V. Exa. tomou a decisão, acho que se torna necessário cumprir a decisão tomada

por V. Exa. Caso contrário, V. Exa. terá de abrir mão do Regimento para os demais

76 Deputados. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Não havendo retificação a ser feita na ata, dou-a por aprovada.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

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

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra, com muita alegria, a presença em

Plenário do Deputado Reginaldo Lopes, grande companheiro e amigo, Presidente do

PT mineiro.

Questões de Ordem

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para

parabenizar o maravilhoso ato realizado ontem no Plenário desta Casa. Refiro-me à

reunião especial para homenagear todas as mulheres de Minas Gerais, a qual foi

organizada pelas Ilmas. Deputadas da Assembleia Legislativa, Gláucia Brandão,

Rosângela Reis, Maria Lúcia Mendonça, Maria Tereza Lara e demais Deputadas. Foi

um ato que ressaltou a importância da mulher na política, na sociedade moderna

brasileira e na defesa da saúde pública, porque a reunião especial teve como escopo

discutir a prevenção das doenças sexualmente transmissíveis. Então esta Casa

cumpriu um papel fundamental pela grande representação feminina que possui.

Também foi ressaltada, Sr. Presidente, com muita justeza e acerto, a importância de

se aumentar a participação feminina no parlamento e nos demais poderes da

República. Em que pese a mulher representar mais de 50% da população, a sua

representação ainda é muito tímida. Por isso são importantes as políticas públicas

que valorizem a mulher, a fim de aumentar essa participação na vida política

brasileira. Também parabenizo o Exmo. Sr. Presidente da Casa, Deputado Alberto

Pinto Coelho, que prorrogou o período de licença-maternidade das servidoras do

Legislativo de Minas Gerais de 120 dias para 180 dias. O Sr. Presidente da Casa, ao

estender o prazo da licença-maternidade, antecipa, vai além, vai adiante do que está

sendo discutido em Brasília, o projeto de lei que possui esse mesmo conteúdo. Assim

registro também que, ainda ontem, tive a oportunidade de participar de uma atividade

pública realizada pela Prefeita Marília Campos, de Contagem, a qual foi uma

excelente parlamentar, uma excelente Deputada Estadual. Hoje, à frente do

Executivo municipal de Contagem, vem dando bravo exemplo do papel da mulher na

política, com uma administração voltada para os valores humanos e éticos. Ontem
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também pela manhã, a Prefeita Marília Campos, num ato em comemoração ao dia

das mulheres, assinou lei municipal garantindo a extensão da licença-maternidade de

120 para 180 dias. Hoje é uma conquista da servidora pública municipal de

Contagem, das trabalhadoras do Poder Executivo da cidade a extensão da licença-

maternidade de 120 para 180 dias. A Prefeita Marília Campos homologou ontem a lei

municipal que garante mais esse direito às mulheres contagenses, reforçando a

importância de se ter uma mulher à frente da administração municipal. É importante

ressaltar, Sr. Presidente, que a defesa da mulher é uma luta de todos, homens e

mulheres. Aliás, a lei aprovada em Contagem se originou de requerimento do

Vereador Alex Chiodi, que, com grande maestria e sensibilidade, apresentou à

Prefeitura o requerimento, que foi acatado. É um homem que tem também o

sentimento da defesa do papel da mulher. Quero parabenizar o Vereador Alex Chiodi,

da cidade de Contagem. Parabenizo também a Prefeita Marília Campos, que foi

sensível à causa. Quero parabenizar ainda o Presidente desta Casa, Alberto Pinto

Coelho, e as nossas ilustríssimas Deputadas. Parabenizo todas as mulheres mineiras

e brasileiras, dizendo sempre: 8 de março é um dia importante não por ser o Dia da

Mulher, mas por ser uma data para se lembrar que dia de mulher são todos os dias,

porque sem elas a sociedade não funciona, não avança. Parabéns às mulheres

brasileiras, às mulheres mineiras e às mulheres trabalhadoras deste país.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, quero primeiramente cumprimentar

V. Exa. por orientar alertar sobre como se deve proceder na discussão da ata com o

propósito de retificá-la. Isso é elementar. Mas quero ressaltar que, apesar desse

pressuposto da retificação, o que acabamos de ver foi um rosário de ataques à

Copasa. Tenho uma visão muito clara - nunca vacilei nisso - de que aquilo que

precisa ser feito para melhorar o serviço da Copasa, nós o fazemos nesta Casa de

maneira bastante consensual, eu diria que unânime, sem nenhuma cor partidária.

Mas o fundamental a ser dito é que temos orgulho de ter uma empresa pública de

saneamento que é uma das melhores da América Latina, premiada em vários pontos

do continente e respeitada mundialmente. Não podemos ouvir calados um rosário de

ataques a uma empresa mineira competente e séria. Só para destacar um aspecto,

Sr. Presidente: ela está iniciando um trabalho para levar saneamento básico a um
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preço subsidiado pelo Estado - portanto, um preço absolutamente simbólico, na

maioria das vezes - para 92 cidades mineiras com Índice de Desenvolvimento

Humano bem abaixo da média mineira e brasileira. São aquelas cidades mais pobres,

que jamais teriam condições de ter água e esgoto tratados, seja por ação do governo

municipal ou de quem quer que seja. E lá está indo a nossa Copasa para levar o

tratamento de água ou de esgoto, o que significa levar saúde, qualidade de vida.

Muito temos de fazer para que ela se aprimore, mas não posso ouvir calado uma

série de ataques, até em respeito aos servidores da Copasa, à sua história, à parceria

que ela tem com diversas Prefeituras. Sempre estou atento para que se possa cobrar

do cidadão um custo mínimo, porque água é essencial, água é vida. Seria bom se ela

pudesse ser tratada e sair limpinha na torneira, de graça. Mas não existe nada de

graça; as coisas têm um custo. Daquele mais pobre, que se cobre taxa mínima,

simbólica; aquele que pode pagar, que pague, senão ele vai desperdiçar, vai jogar

água fora, lavar o passeio sem nenhuma responsabilidade. Mas a Copasa é uma

empresa séria, muito bem dirigida hoje pelo seu Presidente Márcio Nunes, com uma

equipe de gente competente, cujos resultados o Brasil inteiro reconhece. Agora a

Casa do povo mineiro, nós, mineiros, não vamos saber reconhecer o valor do que é

nosso? Claro que isso não deve nos cegar a ponto de não buscarmos corrigir alguma

imperfeição. Claro que não concordamos com aumento abusivo nem queremos

aumento nenhum na conta de água, mas fazer disso objeto de ataque a uma

empresa que é dos mineiros, uma empresa competente, que é referência no Brasil e

na América Latina? Não posso ouvir calado e não vou ouvir calado. Muito menos

quando o pressuposto da discussão da ata não é cumprido, o que fere frontalmente o

Regimento Interno. Portanto, Sr. Presidente, que fique registrado o nosso

posicionamento, o nosso desagravo com relação a esse tipo de atitude. Num debate

próprio sobre a empresa, vamos debater, aprofundar o assunto. Mas esse tipo de

subterfúgio atingindo aquilo que é dos mineiros, é próprio de Minas Gerais, não

entendo que caiba nesta Casa. Essa é a nossa posição. Não farei uso de todo o

tempo que me cabe para esta questão de ordem, porque o meu objetivo não é atacar

ninguém, e, sim, me posicionar. Para que prevaleça o que acredito ser o justo ou para

que pelo menos esteja claro para quem está nos ouvindo: a Copasa precisa sempre
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procurar melhorar, diminuir os custos, ser mais eficiente no atendimento. Mas ela é

dos mineiros e está procurando levar o atendimento aos lugares mais pobres.

Portanto, vamos reconhecer aqueles que estão lá lutando com seriedade, os

trabalhadores da Copasa, os funcionários e, naturalmente, a direção eficiente que

tem melhorado a empresa nos últimos anos. Olhem que a Copasa vinha com déficit

após déficit e já vive um quadro de crescimento, de fortalecimento, graças a uma

administração séria que ali está. Muito obrigado, Presidente.

O Deputado Gilberto Abramo - Sr. Presidente, a convocação de uma reunião

extraordinária se deve à votação ou à discussão da matéria em pauta. No entanto, o

que estamos vendo aqui são assuntos que não estão relacionados à matéria em

pauta. E não temos quórum para votação. Então solicito, de plano, o encerramento da

reunião.

O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância das matérias constantes na pauta,

a Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados para

a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Hely Tarqüínio) - (- Faz a chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 20 Deputados. Portanto, não há

quórum para a continuação dos trabalhos.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência 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 da mesma data, às 14 horas, com a

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

ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 11/3/2009

Presidência do Deputado Doutor Viana

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

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

aprovação; verificação de votação, inexistência de quórum para votação e para a

continuação dos trabalhos; anulação da votação; prejudicialidade do requerimento -
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Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Adelmo Carneiro Leão - Ademir

Lucas - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio

Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos

Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva -

Deiró Marra - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor

Rinaldo - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gilberto

Abramo - 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 - Mauri Torres -

Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise -

Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sávio Souza

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

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

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 9h15min, a lista de comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção

de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,

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

1ª Parte

Ata

- O Deputado Hely Tarqüínio, 2º-Secretário, procede à leitura da ata da reunião

anterior, 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.
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Discussão e Votação de Proposições

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

a inversão da pauta desta reunião, de modo que os vetos às Proposições de Lei nºs

18.865, 18.922, 18.947 e 18.956 sejam apreciados em último lugar, nessa ordem. Em

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

com se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Carlin Moura - Verificação de votação, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de

votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos

Deputados que não registraram sua presença no painel que o façam neste momento.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Sr. Presidente - Votaram apenas 13 Deputados. Portanto, não há quórum para

votação nem para a continuação dos trabalhos. A Presidência torna a votação sem

efeito e declara prejudicado o requerimento de inversão de pauta do Deputado Padre

João.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para a extraordinária de logo mais, às 20 horas, nos termos do edital de

convocação, e para a ordinária também de hoje, às 14 horas, com a ordem do dia já

publicada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA

E AGROINDUSTRIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 3/3/2009

Às 15h25min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Vanderlei

Jangrossi, Antônio Carlos Arantes, Carlos Gomes, Chico Uejo e Domingos Sávio,

membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Vanderlei Jangrossi, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação

de requerimento do Deputado Chico Uejo, dispensa a leitura da ata da reunião

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

presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a dar posse ao Vice-
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Presidente, apreciar matérias constantes na pauta e discutir e votar proposições da

Comissão. A seguir, empossa o Vice-Presidente eleito, Deputado Antônio Carlos

Arantes, e comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos Srs.

Frederico Pacheco de Medeiros, Secretário-Geral de Governo; Gilman Viana

Rodrigues, Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Pedro

Rogério Melo de Lima, Chefe da Assessoria Parlamentar do Ministério da Ciência e

Tecnologia; Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário de Estado da Casa Civil,

publicados no “Diário do Legislativo” de 19/12/2008; e do Sr. Múcio Túlio Teixeira

Alvim, Presidente da Cenatte Embriões, em que manifesta satisfação pelos votos de

congratulação recebidos desta Casa. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua

vez, os pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 899/2007 na

forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Vanderlei Jangrossi), e 2.763/2008 com

a Emenda nº 1 (relator: Deputado Vanderlei Jangrossi, em virtude de redistribuição).

Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

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

votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs

2.929 e 2.941/2008 (relator: Deputado Chico Uejo). Submetido a votação, é aprovado

o Requerimento nº 3.317/2009. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Antônio

Carlos Arantes, Vanderlei Jangrossi, Chico Uejo, Domingos Sávio e Carlos Gomes

(2), em que requerem a realização de audiências públicas para debater as mudanças

do ICMS cobrado dos produtores rurais no Estado, e de debate público para discutir a

necessidade de reforma das normas ambientais, em especial as relativas às áreas

protegidas em propriedades e posses rurais; Délio Malheiros, Vanderlei Jangrossi e

Antônio Carlos Arantes, em que solicitam seja realizada audiência pública conjunta

com a Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, com o intuito de

debater e apurar denúncias de adulteração do café nas torrefadoras no Estado de

Minas Gerais; Carlos Gomes (4), em que requer a realização de audiências públicas
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nos Municípios de Viçosa, Almenara, Caratinga e Belo Horizonte; e do Deputado

Padre João, em que solicita seja realizada reunião conjunta, em audiência pública,

com a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, para discutir a inclusão das

Escolas Famílias Agrícolas do Estado de Minas Gerais no Programa de Alimentação

Escolar da Secretaria de Estado da Educação. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de março de 2009.

Vanderlei Jangrossi, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Carlos Gomes -

Domingos Sávio.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/3/2009

Às 10h3min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sávio Souza Cruz,

Rêmolo Aloise e Wander Borges, membros da supracitada Comissão. Está presente,

também, o Deputado Ronaldo Magalhães. 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 discutir e votar

proposições da Comissão e comunica o recebimento de ofício do Sr. Edvaldo Alves

de Santana, Diretor-Geral Interino da Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel -,

publicada no “Diário do Legislativo”, em 19/2/2009. Passa-se à 3ª Fase da Ordem do

Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos

Deputados Rêmolo Aloise em que solicita seja formulada consulta ao Presidente da

Vale para que esclareça as razões pelas quais o núcleo de administração central da

empresa se localiza na cidade do Rio de Janeiro, e não no Estado de Minas Gerais,

onde é sua origem e se localizam as principais fontes de produtos da referida

empresa; sejam convidados o Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico,

o Presidente da Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig -, o Presidente da
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Companhia de Gás de Minas Gerais - Gasmig -, o Presidente da Companhia de

Saneamento de Minas Gerais - Copasa -, e o Presidente da Companhia de

Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - Codemig -, para apresentarem a esta

Comissão relato das atividades desenvolvidas pela Secretaria e pelas referidas

empresas no ano de 2008, bem como os planos e projetos a serem desenvolvidos em

2009; Carlos Pimenta em que solicita a realização de audiência pública no Município

de Riacho dos Machados, para discutir a reabertura da mina de ouro desativada há

10 anos; e no Município de Montes Claros, para discutir e acompanhar as atividades

da Usina de Biodiesel de Montes Claros; Dalmo Ribeiro Silva em que solicita a

realização de audiência pública para debater as ações do Departamento Nacional de

Produção Mineral - DNPM - no Estado; e no Município de São Tomé das Letras para

debater a real situação da atividade de quartzito no referido Município; seja realizada

visita desta Comissão ao Município de Jacutinga, com a finalidade de conhecer as

obras de implantação do gasoduto Paulínia-Jacutinga; Gustavo Valadares em que

solicita a realização de audiência pública com a finalidade de obter informações sobre

o alto potencial de exploração de gás natural no Médio São Francisco, que Municípios

serão beneficiados e fazer levantamento da infra-estrutura aeroviária, ferroviária e

hidroviária; e Weliton Prado em que solicita a realização de audiência pública para

discutir o Projeto de Lei nº 631/2007 e a exploração de recursos hídricos próxima às

estâncias hidrominerais do Estado. A Presidência comunica que ficam prejudicados

os seguintes requerimentos: dos Deputados Weliton Prado, em que solicita a

realização de audiência pública para debater a exploração de gás natural na bacia

sedimentar do São Francisco; e Gil Pereira em que solicita a realização de audiência

pública no Município de Montes Claros, com a finalidade de expor e discutir as reais

necessidades para a produção de biodiesel no Norte mineiro. Cumprida a finalidade

da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os

membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de março de 2009.

Sávio Souza Cruz, Presidente - Rêmolo Aloise - Tiago Ulisses - Célio Moreira -

Gustavo Valadares.
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ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA,

TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 4/3/2009

Às 10h6min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e os

Deputados Deiró Marra e Dalmo Ribeiro Silva, membros da supracitada Comissão.

Está presente, também, o Deputado Carlin Moura. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Deiró Marra, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, dispensa a leitura da

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante da pauta e comunica o recebimento da seguinte correspondência:

ofícios dos Srs. Danilo Moreira, Presidente do Conselho Nacional da Juventude, por

meio do qual encaminha material de apoio aos debates da 1ª Conferência Nacional

de Políticas da Juventude e solicita informações referentes ao tema; Marcos Rodrigo

Higino Procópio, por meio do qual solicita providências para a solução de problemas

que menciona, no atendimento aos alunos da rede municipal de ensino do Município

de Braúnas; Juraci Alacoque Azevedo da Silva, por meio do qual solicita informações

em relação ao concurso público que prestou para o cargo de Auxiliar de Serviços

Gerais, da Secretaria de Estado de Educação; e de correspondência publicada no

“Diário do Legislativo”, nas datas mencionadas entre parênteses: ofícios do Sr.

Nardyello Rocha Oliveira, Presidente da Câmara Municipal de Ipatinga (2)

(19/12/2008 e 17/1/2009) e da Sra. Ivone Rodrigues Leite, Diretora da E.E. Paula

Carvalho (5/2/2009). O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº

2.354/2008, no 2º turno, para o qual designou a Deputada Gláucia Brandão como

relatora. 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 Projeto de Lei nº 2.853/2008, em

turno único, com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator:

Deputado Deiró Marra). 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
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sua vez, os Projetos de Lei nºs 2.063/2008 (relator: Deputado Vanderlei Jangrossi);

2.913/2008 (relator: Deputado Deiró Marra); 2.919/2008 (relator: Deputado Carlin

Moura), os quais receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada

um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 3.175, 3.189 e 3.195/2008;

3.212, 3.219, 3.296, 3.300, 3.301, 3.314 e 3.315/2009. 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 da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita sejam realizadas

reuniões de audiência pública conjuntas com a Comissão de Saúde, para debater o

índice de doenças sexualmente transmissíveis e a gravidez na adolescência, o

acompanhamento, a prevenção e as conseqüências da situação para o adolescente e

para a sociedade; e requerimentos dos Deputados Padre João, em que solicita

reunião de audiência pública conjunta com a Comissão de Política Agropecuária e

Agroindustrial, para debater e dar encaminhamento à inclusão das Escolas Famílias

Agrícolas do Estado de Minas Gerais no Programa de Alimentação Escolar da

Secretaria de Educação; Deiró Marra, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências para concessão de reajuste aos

servidores da área administrativa das SREs, a fim de promover a equiparação com os

agentes da Seplag. Retira-se da reunião o Deputado Deiró Marra. A Presidência

prorroga o horário da reunião para até as 15 horas e suspende os trabalhos até as

14h30min. Reabertos os trabalhos, registra-se a presença das Deputadas Maria Lúcia

Mendonça e Gláucia Brandão e dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Paulo Guedes e

Carlin Moura . Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

requerimentos do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita reuniões de

audiências públicas para debater a Política Estadual da Juventude; o Projeto de Lei

nº 2.948/2008, do Governador do Estado; visitas da Comissão à Secretária de

Educação e ao Conselho Estadual de Educação; votos de congratulações com o Sr.

Guilherme Bernardes, Diretor-‘ Presidente das Faculdades Asmec, com sede no

Município de Ouro Fino, pelo excelente trabalho realizado em prol da educação

superior no Estado. É adiada a votação de requerimento do Deputado Carlin Moura,

em que solicita informações à Secretaria de Estado de Educação sobre matéria
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veiculada no “site” www.estadao.com.br, no dia 23/2/2009, assim como informações

sobre a política e os convênios que a Secretaria mantém com o Sistema S e escolas

particulares, em substituição a uma rede estadual própria de ensino técnico, tendo em

vista requerimento da Deputada Gláucia Brandão. Cumprida a finalidade da reunião,

a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de março de 2009.

Maria Lúcia Mendonça, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Gláucia Brandão.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 25/2007, EM

4/3/2009

Às 14h27min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Ademir Lucas (substituindo este ao Deputado Zé Maia, por indicação da Liderança do

BSD) e Sávio Souza Cruz (substituindo o Deputado Antônio Júlio, por indicação da

Liderança do PMDB), membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o

Deputado Sargento Rodrigues. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado

Délio Malheiros, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento

do Deputado Ademir Lucas, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A

Presidência informa que a reunião se destina à discussão e votação de proposições

da Comissão. 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 Sargento Rodrigues em que solicita seja realizada reunião

com a finalidade de debater, em audiência pública, a Proposta de Emenda à

Constituição nº 25/2007. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

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

reunião extraordinária, conforme edital a ser publicado, determina a lavratura da ata e

encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de março de 2009.

Antônio Júlio, Presidente - Délio Malheiros - Lafayette de Andrada.
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ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/3/2009

Às 14h21min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Tenente Lúcio,

Antônio Carlos Arantes, Carlos Gomes e Lafayette de Andrada (substituindo este ao

Deputado Eros Biondini, por indicação da Liderança do BSD), membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Tenente

Lúcio, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do

Deputado Carlos Gomes, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta. 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 Requerimentos nºs 3.217, 3.220, 3.221, 3.222,

3.249 e 3.291/2009. 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 Tenente Lúcio em que

solicita seja formulado convite à Secretária de Turismo, para participar de reunião de

audiência pública destinada à apresentação das atividades da Secretaria,

relacionadas aos Circuitos Turísticos de Minas, bem como ao desenvolvimento

turístico geral do Estado; seja realizada reunião de audiência pública, no Município de

Estrela do Sul, localizado entre as regiões do Alto Paranaíba e do Triângulo Mineiro,

destinada ao debate de temas relacionados ao desenvolvimento do turismo no

Município e na região; Carlos Gomes em que solicita reunião de audiência pública,

para debater o impacto da crise econômica mundial sobre as micro e pequenas

empresas de Minas Gerais, além de propor tratamento fiscal diferenciado para tais

segmentos empresariais. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

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

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

Sala das Comissões, 12 de março de 2009.

Tenente Lúcio, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Braulio Braz.
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ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA,

TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 11/3/2009

Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas Maria Lúcia

Mendonça e Gláucia Brandão e o Deputado Dalmo Ribeiro Silva, membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Maria

Lúcia Mendonça, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, dispensa a leitura da ata da reunião

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

presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria

constante da pauta. Registra-se a presença do Deputado Carlin Moura. 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 Requerimentos nºs 3.381, 3.385, 3.386 e

3.403/2009. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados

os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 2.444, 2.528, 2.864, 2.890 e

2.891/2008. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e votação de proposições da Comissão. A Presidência acusa o

recebimento de requerimentos dos Deputados Weliton Prado, em que solicita seja

realizada audiência pública para debater a questão da merenda escolar em

Uberlândia; Padre João, em que solicita seja realizada audiência pública para debater

a implementação da Medida Provisória nº 455, de 28/1/2009; e Fahim Sawan, em que

solicita seja realizada audiência pública para debater a questão da carreira dos

Diretores de escolas estaduais. É retirado pelo Deputado Carlin Moura o

requerimento em que pleiteia sejam solicitadas à Secretaria de Educação

informações sobre matéria veiculada no "site" www.estadao.com.br, em 23/2/2009, e

sobre os convênios que essa Secretaria mantém com o Sistema S. Cumprida a

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de março de 2009.
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Maria Lúcia Mendonça, Presidente - Carlin Moura - Gláucia Brandão.

MANIFESTAÇÕES

A Assembleia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, "b" a "d", do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de aplauso ao Ten.-Cel. Sidney Miguel de Almeida Araújo, Comandante do 4º BPM

- 5º RPM, pelo trabalho realizado para garantir o desenvolvimento e a segurança do

Município de Uberaba (Requerimento nº 3.056/2008, do Deputado Fahim Sawan);

de congratulações com o Sr. Marcelo Coutinho Amarante, Gerente de Proteção da

Fauna Aquática e Pesca - GFAPE -, do Instituto Estadual de Florestas de Minas

Gerais, pelos relevantes serviços no combate à pesca ilegal no Rio São Francisco, no

local denominado Pontal do Abaeté, na região de Três Marias (Requerimento nº

3.106/2008, do Deputado Vanderlei Miranda);

de congratulações com o Deputado Agostinho Patrús Filho por sua posse como

Secretário de Estado de Desenvolvimento Social (Requerimento nº 3.150/2008, do

Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Marcelo Lamego Pertence por sua nomeação como

Desembargador do Tribunal Regional do Trabalho - 3ª Região (Requerimento nº

3.191/2008, da Comissão de Participação Popular);

de congratulações com a Sra. Marília Campos, Prefeita Municipal de Contagem, e

com a Sra. Maria Aparecida Miranda, Coordenadora de Segurança Alimentar

Nutricional e Abastecimento, pela obtenção do Prêmio Josué de Castro de Boas

Práticas em Gestão de Projetos de Segurança Alimentar (Requerimento nº

3.192/2008, da Comissão de Participação Popular);

de congratulações com o jornal “Folha de Ponte Nova” pelos 20 anos de sua

fundação (Requerimento nº 3.209/2009, do Deputado Padre João);

de pesar pelo falecimento do Sr. José Maria de Mendonça Chaves, Ex-Deputado

Estadual (Requerimento nº 3.211/2009, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com a Escola Estadual Christiano Guimarães pelo transcurso de

seus 80 anos de funcionamento (Requerimento nº 3.212/2009, do Deputado Wander

Borges);
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de congratulações com o Sr. Itamar Augusto Cautiero Franco, Ex-Presidente da

República, pelos 15 anos do Plano Real, instituído em seu governo (Requerimento nº

3.216/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a Escola Estadual Vigário Torres pelos 50 anos de sua

fundação (Requerimento nº 3.219/2009, do Deputado Delvito Alves);

de congratulações com o Sr. Elmo Braz, Conselheiro do Tribunal de Contas do

Estado, pelos relevantes serviços prestados ao Estado como Presidente dessa Corte

(Requerimento nº 3.226/2009, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com Dom Gil Antônio Moreira por sua nomeação, pelo Papa

Bento XVI, como Arcebispo Metropolitano da Arquidiocese de Juiz de Fora

(Requerimento nº 3.228/2009, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com Dom Eurico dos Santos Veloso, pelos excelentes serviços

prestados à Arquidiocese de Juiz de Fora como Arcebispo Metropolitano

(Requerimento nº 3.229/2009, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Nilson Reis, Desembargador, pelos relevantes

serviços prestados ao Poder Judiciário Mineiro (Requerimento nº 3.240/2009, do

Deputado Wander Borges);

de congratulações com o Sr. Antônio Carlos Doorgal de Andrada por sua eleição

para Vice-Presidente do Tribunal de Contas do Estado (Requerimento nº 3.241/2009,

do Deputado Wander Borges);

de congratulações com a Sra. Adriene Barbosa de Faria Andrade por sua eleição

para Corregedora do Tribunal de Contas do Estado (Requerimento nº 3.242/2009, do

Deputado Wander Borges);

de congratulações com o Sr. Wanderley Ávila por sua eleição para Presidente do

Tribunal de Contas do Estado (Requerimento nº 3.243/2009, do Deputado Wander

Borges);

de aplauso ao Deputado Federal Rafael Guerra pela sua eleição como 1º-

Secretário da Mesa da Câmara dos Deputados (Requerimento nº 3.247/2009, do

Deputado Ademir Lucas);

de aplauso ao Rotary Club, pelas comemorações do Dia do Rotaryano e dos 86

anos do Rotary Club Internacional (Requerimento nº 3.250/2009, do Deputado Doutor
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Viana);

de aplauso com o Conselheiro Wanderley Ávila pela posse como Presidente do

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (Requerimento nº 3.271/2009, do

Deputado Leonardo Moreira);

de aplauso ao Deputado Federal Odair Cunha pela sua eleição como 3º-Secretário

da Mesa da Câmara dos Deputados (Requerimento nº 3.277/2009, do Deputado

Ademir Lucas);

de aplauso à diretoria do jornal “Contagem & Ação” pela comemoração do seu 4º

aniversário (Requerimento nº 3.278/2009, do Deputado Ademir Lucas);

de congratulações com a Academia Mineira de Letras pela comemoração de seu

centenário de fundação (Requerimento nº 3.279/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva);

de congratulações com o Grupo Bandeirantes de Comunicação pelo início das

transmissões digitais da Band - HDTV (Requerimento nº 3.282/2009, do Deputado

Jayro Lessa);

de congratulações aos Srs. Augusto Burle e Haruyoshi Ono, da empresa Burle Marx

& Cia Ltda., em homenagem ao ano do centenário de nascimento do paisagista e

artista plástico Roberto Burle Marx (Requerimento nº 3.283/2009, da Deputada Maria

Lúcia Mendonça);

de apoio ao Vice-Presidente da República, Sr. José Alencar Gomes da Silva,

desejando sua rápida e pronta recuperação (Requerimento nº 3.289/2009, do

Deputado Ademir Lucas);

de congratulações com a Sra. Jane Silva pelo trabalho desempenhado no Superior

Tribunal de Justiça (Requerimento nº 3.290/2009, do Deputado Délio Malheiros);

de congratulações com a atual diretoria do Sindicato dos Trabalhadores do DER-

MG - SINTDER-MG por sua condução à direção da Federação Sindical dos DERs do

Brasil - Fasderbra (Requerimento nº 3.293/2009, do Deputado Sávio Souza Cruz);

de congratulações com Dom Antônio Alberto Guimarães Rezende pelo serviço

religioso prestado à comunidade de Uberaba (Requerimento nº 3.297/2009, do

Deputado Fahim Sawan);

de congratulações pela posse do novo Bispo Diocesano Dom José Moreira da
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Silva, em Januária (Requerimento nº 3.298/2009, do Deputado Ruy Muniz);

de congratulações com o Esporte Clube Democrata pela passagem dos seus 77

anos de fundação (Requerimento nº 3.300/2009, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com a Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais

- Utramig - pelos 44 anos de atuação (Requerimento nº 3.301/2009, do Deputado Ruy

Muniz);

de congratulações com o Sr. Sérgio Barroso em razão de sua posse no cargo de

Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico (Requerimento nº 3.302/2009,

do Deputado Wander Borges);

de aplauso ao Tenente-Coronel PM Irani Alvear Saraiva pela sua posse como

Comandante do 18º BPM (Requerimento nº 3.307/2009, do Deputado Ademir Lucas);

de aplauso ao Padre Paulo Eustáquio Ibrain Cerceau pela posse como pároco na

Paróquia São Gonçalo (Requerimento nº 3.308/2009, do Deputado Ademir Lucas);

de aplauso ao Padre José Geraldo Sobreira pela posse como pároco na Paróquia

Nossa Senhora das Dores (Requerimento nº 3.309/2009, do Deputado Ademir

Lucas);

de aplauso ao Padre José Luiz Rabelo Liberato pela posse como pároco na

Paróquia Nossa Senhora das Dores (Requerimento nº 3.310/2009, do Deputado

Ademir Lucas);

de aplauso ao Tenente-Coronel PM Rinaldo de Azevedo Lima pela sua posse como

Comandante do 39º BPM (Requerimento nº 3.311/2009, do Deputado Ademir Lucas);

de congratulações com a comunidade de Botumirim pelo aniversário de

emancipação desse Município (Requerimento nº 3.312/2009, da Deputada Ana Maria

Resende);

de congratulações com a comunidade de Buritizeiro pelo aniversário de

emancipação desse Município (Requerimento nº 3.313/2009, da Deputada Ana Maria

Resende);

de aplauso ao Clube Minas Gerais pelos 60 anos de sua fundação (Requerimento

nº 3.314/2009, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso à Escola de Farmácia da Universidade Federal de Ouro Preto pelos 170

anos de sua fundação (Requerimento nº 3.315/2009, do Deputado Doutor Viana);
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de aplauso ao jornal “Curvelo Notícias” pelos 50 anos de sua fundação

(Requerimento nº 3.316/2009, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso à Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais - Epamig - pelos

35 anos de sua fundação (Requerimento nº 3.317/2009, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a Primeira Igreja Presbiteriana de Carangola pelos 60 anos

de sua organização (Requerimento nº 3.324/2009, do Deputado Braulio Braz);

de congratulações com Sr. Rogério Avelar, Prefeito de Lagoa Santa, e toda Mesa

Diretora da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte -

Granbel - por sua eleição para o biênio 2009/2010 (Requerimento nº 3.325/2009, do

Deputado Dinis Pinheiro);

de congratulações com a diretoria do Colegiado Regional de Secretários Municipais

de Saúde Macro Norte de Minas - Cosems - eleita para o biênio 2009/2010

(Requerimento nº 3.326/2009, do Deputado Ruy Muniz);

de congratulações com a comunidade de Onça do Pitangui pelo 46º aniversário de

emancipação desse Município (Requerimento nº 3.328/2009, do Deputado Inácio

Franco);

de congratulações com a comunidade de Florestal pelo 46º aniversário de

emancipação desse Município (Requerimento nº 3.329/2009, do Deputado Inácio

Franco);

de congratulações com a comunidade de Conceição do Pará pelo 46º aniversário

de emancipação desse Município (Requerimento nº 3.330/2009, do Deputado Inácio

Franco);

de congratulações com a comunidade de São José da Varginha pelo 46º

aniversário de emancipação desse Município (Requerimento nº 3.331/2009, do

Deputado Inácio Franco);

de congratulações com a comunidade de Igaratinga pelo 46º aniversário de

emancipação desse Município (Requerimento nº 3.332/2009, do Deputado Inácio

Franco);

de congratulações com o Rotary Club de São Gonçalo do Pará pela passagem do

Dia Nacional do Rotariano (Requerimento nº 3.356/2009, do Deputado Leonardo

Moreira);
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de congratulações com o Rotary Club de São Lourenço pela passagem do Dia

Nacional do Rotariano (Requerimento nº 3.357/2009, do Deputado Leonardo

Moreira);

de congratulações com o Rotary Club de São Tiago pela passagem do Dia Nacional

do Rotariano (Requerimento nº 3.358/2009, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Rotary Club de Pains pela passagem do Dia Nacional do

Rotariano (Requerimento nº 3.359/2009, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Rotary Club de Monte Sião pela passagem do Dia

Nacional do Rotariano (Requerimento nº 3.360/2009, do Deputado Leonardo

Moreira);

de congratulações com o Rotary Club de Elói Mendes pela passagem do Dia

Nacional do Rotariano (Requerimento nº 3.361/2009, do Deputado Leonardo

Moreira);

de congratulações com o Rotary Club de Divinópolis pela passagem do Dia

Nacional do Rotariano (Requerimento nº 3.362/2009, do Deputado Leonardo

Moreira);

de congratulações com o Rotary Club de Cristais pela passagem do Dia Nacional

do Rotariano (Requerimento nº 3.363/2009, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Rotary Club de Cláudio pela passagem do Dia Nacional

do Rotariano (Requerimento nº 3.364/2009, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Rotary Club de Caxambu pela passagem do Dia Nacional

do Rotariano (Requerimento nº 3.365/2009, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Rotary Club de Carmo do Rio Claro pela passagem do

Dia Nacional do Rotariano (Requerimento nº 3.366/2009, do Deputado Leonardo

Moreira);

de congratulações com o Rotary Club de Cruzília pela passagem do Dia Nacional

do Rotariano (Requerimento nº 3.367/2009, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Rotary Club de Cambuquira pela passagem do Dia

Nacional do Rotariano (Requerimento nº 3.368/2009, do Deputado Leonardo

Moreira);

de congratulações com o Rotary Club de Candeias pela passagem do Dia Nacional
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do Rotariano (Requerimento nº 3.369/2009, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Rotary Club de Itanhandu pela passagem do Dia Nacional

do Rotariano (Requerimento nº 3.370/2009, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Rotary Club de Três Pontas pela passagem do Dia

Nacional do Rotariano (Requerimento nº 3.371/2009, do Deputado Leonardo

Moreira);

de congratulações com o Rotary Club de Arcos pela passagem do Dia Nacional do

Rotariano (Requerimento nº 3.372/2009, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Rotary Club de Oliveira pela passagem do Dia Nacional

do Rotariano (Requerimento nº 3.373/2009, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com a comunidade do Município de Felício dos Santos pela

comemoração dos 46 anos de emancipação desse Município (Requerimento nº

3.376/2009, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a comunidade do Município de Ingaí pela comemoração dos

46 anos de emancipação desse Município (Requerimento nº 3.377/2009, do

Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a comunidade do Município de Datas pela comemoração

dos 46 anos de emancipação (Requerimento nº 3.378/2009, do Deputado Doutor

Viana);

de congratulações com o Município de Augusto de Lima pela comemoração dos 46

anos de sua emancipação (Requerimento nº 3.379/2009, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso ao Diretor-Presidente das Faculdades Asmec pelo trabalho realizado

pela instituição no Estado (Requerimento nº 3.420/2009, da Comissão de Educação).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 17 DE MARÇO DE 2009

ATAS

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 19/2/2009

Às 9h33min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Tenente Lúcio,

Eros Biondini, Antônio Carlos Arantes e Carlos Gomes, membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente “ad hoc”, Deputado Carlos

Gomes, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do

Deputado Antônio Carlos Arantes, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a

qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A

Presidência informa que a reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-

Presidente. A Presidência determina a distribuição das cédulas de votação e convida

o Deputado Antônio Carlos Arantes para atuar como escrutinador. Apurados os votos,

são eleitos, por unanimidade, para Presidente e Vice-Presidente respectivamente, os

Deputados Tenente Lúcio e Eros Biondini, que são empossados em seus cargos. É

fixado o dia e o horário de funcionamenro das reuniões ordinárias da Comissão para

as quintas-feiras, às 9h30mim. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

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

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

Sala das Comissões, 10 de março de 2009.

Tenente Lúcio, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Carlos Gomes - Lafayette de

Andrada.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

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

Às 10h4min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara e

os Deputados João Leite, Rômulo Veneroso e Tenente Lúcio, membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João

Leite, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da

Deputada Maria Tereza Lara, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
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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 tratar de assuntos de interesse da Comissão. A seguir, comunica o recebimento de

correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, na data mencionada entre

parênteses: ofícios dos Srs. Maurício Campos Jr., Secretário de Defesa Social

(19/2/2009); Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil de Minas

Gerais (19/2/2009); José Pires Sobrinho e Weber Leite Cruvinel, Prefeitos Municipais

de Tapiraí e Medeiros, respectivamente (19/2/2009); da Sra. Dilene Dileu, Presidente

da Câmara Municipal de Governador Valadares, e dos demais Vereadores à mesma

Câmara (20/2/2009); do Sr. Carlos Roberto de Carvalho, Presidente da Câmara

Municipal de Betim, solicitando providências em relação a ameaças que menciona,

contra parlamentar desse Poder; abaixo-assinados do Condomínio Quintas da Serra,

em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para debater os critérios

administrativos adotados na segurança pública do Centro de Ressocialização de

Presos no Município de Caeté. 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

Requerimentos nºs 2.171, 2.177, 2.240, 2.613, 2.818 e 3.056/2008, 3.303, 3.304,

3.305, 3.307, 3.311 e 3.319/2009. 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 Délio

Malheiros, em que solicita seja encaminhado à Secretaria de Defesa Social, à

Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados - FBAC - e ao Tribunal de

Justiça do Estado pedido de providências para a implantação de unidade da Apac no

Município de Além Paraíba; Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhada

manifestação de aplauso aos policiais militares pela participação na operação

Carnaval Seguro, que culminou na apreensão de drogas em Governador Valadares;

da Deputada Maria Tereza Lara e dos os Deputados João Leite, Rômulo Veneroso e

Tenente Lúcio (2), em que solicitam seja encaminhado ao Secretário de Defesa

Social, ao Presidente do Tribunal de Justiça e ao Defensor Público-Geral pedido de

providências para a implantação, no Município de Betim, do Plantão Institucional
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previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente; e em que solicitam a participação

desta Comissão no Seminário de Segurança Pública de Betim, que se realizará no

dia 4/3/2009, às 19 horas, no Clube Atlético Rodoviário; da Deputada Maria Tereza

Lara, em que solicita seja encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de

providências com vistas a transferir para uma unidade de internação adequada os 22

adolescentes que estão abrigados na 2ª Delegacia de Betim, contrariando o Estatuto

da Criança e do Adolescente. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

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

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

Sala das Comissões, 10 de março de 2009.

João Leite, Presidente - Rômulo Veneroso - Tenente Lúcio.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 3/3/2009

Às 10h12min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Fábio Avelar, Gil

Pereira e Carlos Gomes, membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Fábio Avelar, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do Deputado Gil Pereira, dispensa a leitura da

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante na pauta e discutir e votar proposições da Comissão. A Presidência

comunica o recebimento da seguinte correspondência publicada no “Diário do

Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofícios dos Srs. Paulo José da

Silva, Francisco de Assis Esmeraldo, Antônio Henrique dos Santos (17/1/2009),

Douglas de Oliveira (5/2/2009) e da Sra. Gisele Kimura, Diretora de Educação

Ambiental da Associação para Proteção Ambiental do Vale do Mutuca, solicitando

audiência pública para discutir a aprovação e implantação do loteamento Vila Castela

II no Município de Nova Lima, que vem causando enormes danos ambientais, com

destruição de mata atlântica. 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
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sua vez, os Projetos de Lei nºs 2.658/2008 (relator: Deputado Fábio Avelar);

2.889/2008 (relator: Deputado Wander Borges), que receberam parecer pela

aprovação; e 2.904/2008 com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça

(relator: Deputado Fábio Avelar). Submetidos a votação, cada um por sua vez, são

aprovados os Requerimentos nºs 3.106 e 3.190/2008; 3.283, 3.338 e 3.343/2009.

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 Doutor Viana em que solicita seja

realizada reunião de audiência pública da Comissão para debater o Decreto nº

45.016, de 20/1/2009, que trata do monitoramento eletrônico ambiental no transporte

de carvão vegetal; Fábio Avelar, Almir Paraca, Irani Barbosa, Sávio Souza Cruz e Gil

Pereira em que solicitam seja convidado o Secretário de Estado de Meio Ambiente e

Desenvolvimeno Sustentável para apresentar à Comissão relato das atividades

desenvolvidas pela Secretaria e pelo Conselho Estadual de Política Ambiental -

Copam -; Almir Paraca em que solicita seja realizada reunião de audiência pública da

Comissão para debater a Lei nº 15.910, de 21/12/2005, suas alterações e efeitos;

Fahim Sawan em que solicita manifestação de aplauso ao Sindicato dos Produtores

Rurais de Uberaba, pela realização do II Fórum de Legislação Ambiental em

Uberaba; Gil Pereira em que solicita seja realizada reunião de audiência pública da

Comissão, na cidade de Montes Claros, para debater as necessidades para a

produção de biodisel no Norte mineiro; e Fábio Avelar em que solicita seja realizada

visita técnica ao Parque Tancredo Neves, na cidade de Ponte Nova, no dia

18/3/2009, para verificar os impactos ambientais causados pela construção de

presídio estadual. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

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

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

Sala das Comissões, 10 de março de 2009.

Fábio Avelar, Presidente - Carlos Gomes - Sávio Souza Cruz.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/3/2009

Às 9h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,
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Antônio Genaro, Ruy Muniz e Vanderlei Miranda, membros da supracitada Comissão.

Estão presentes, também, os Deputados Inácio Franco e Sargento Rodrigues.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Vanderlei Miranda,

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

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

reunião se destina a obter, em audiência pública, esclarecimentos sobre

arbitrariedades supostamente praticadas por policiais militares contra professores de

artes marciais em janeiro de 2009 e comunica o recebimento da seguinte

correspondência: ofício do Sr. Paulo Alkmim, Ouvidor de Polícia do Estado, prestando

informações relativas à Manifestação nº 13.132; e de correspondência publicada no

“Diário do Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofícios dos Srs. Osmar

Machado Fernandes, Corregedor Nacional do Ministério Público; Carlos Alberto

Pavan Alvim; Helder Santos Amorim, Procurador do Trabalho; e do Ten.-Cel. Mário

César da Silva, Subchefe da Assessoria Institucional do Comando-Geral da PMMG

(19/2/2009); Maurício Campos Jr., Secretário de Defesa Social (2), prestando

informações relativas aos Requerimentos n°s 2.805 e  3.017 (20/2/2009). O

Presidente acusa o recebimento da Emenda nº 1 apresentada em Plenário ao Projeto

de Lei nº 1.175/2008, no 1º turno, avocando a si a relatoria da referida emenda, e

redistribui o Projeto de Lei nº 2.493/2008, no 1º turno, ao Deputado Vanderlei

Miranda. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir o Soldado PM

Marcelo Bastos Sampaio; os Srs. Francisco Abreu Acorroni, advogado; Paulo Márcio

do Nascimento Cândido e Emmanuel Fernandes Alcino, professores de artes

marciais, que são convidados a tomar assento à mesa. O Deputado Durval Ângelo,

como autor do requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações

iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições.

Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas

taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª

Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de

proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são

aprovados requerimentos dos Deputados André Quintão, Eros Biondini e Carlin
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Moura em que solicitam a realização de debate público pela Comissão e pela

Comissão de Participação Popular, em 17/4/2009, sobre "os povos indígenas em

Minas Gerais e as políticas públicas"; Durval Ângelo (2) em que solicita sejam

realizadas visita e reunião de audiência pública, com convidados que menciona, para

obter esclarecimentos sobre a situação da cadeia pública de Boa Esperança, tendo

em vista à existência de denúncias de superlotação, condições insalubres e

instalações precárias; seja realizada reunião conjunta de audiência pública da

Comissão e da Comissão de Segurança Pública, com os convidados que menciona,

no Município de Patrocínio, para se debaterem questões de segurança e violações de

direitos humanos, como desvios de conduta de agentes públicos e o direito ao meio

ambiente saudável. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

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

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

Sala das Comissões, 11 de março de 2009.

Durval Ângelo, Presidente - Vanderlei Miranda - Carlos Mosconi - Antônio Genaro -

Ruy Muniz.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/3/2009

Às 10h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Ivair Nogueira, Neider Moreira, Padre João e Ademir Lucas (substituindo este ao

Deputado Lafayette de Andrada, por indicação da Liderança do BSD), membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Délio

Malheiros, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do

Deputado Neider Moreira, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e discutir e

votar proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte

correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, na data mencionada entre

parênteses: ofícios dos Srs. Leandro Coelho de Carvalho, Defensor Público e

Assessor da Defensoria Pública-Geral; Matias Bakir Faria, Presidente do Sindicato

dos Fiscais e Agentes Fiscais de Tributos do Estado de Minas Gerais e dos
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Funcionários da Agência Regional do Ipsemg de Lambari (19/12/2008); Geremias

Brito, Vice-Prefeito Municipal de Governador Valadares; e Mauro Ferreira (2), Juiz de

Direito da Comarca de Pirapora (19/2/2009); Fausto Geraldo Ferreira Filho (9), Juiz

de Direito da Comarca de Pirapora; e Almeida Melo, Presidente do TRE-MG

(17/1/2009); e da Sra. Maria Karla Batista, Superintendente de Relações Institucionais

da Aneel (24/1/2009). O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições,

para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 2.177/2008

no 2º turno (Deputado Padre João); 2.827/2008 no 2º turno (Deputado Ivair

Nogueira); e 2.578/2008 no 1º turno (Deputado Lafayette de Andrada). 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 Requerimentos nºs 3.150 e 3.191/2008, 3.211,

3.216, 3.226, 3.240 a 3.244, 3.247, 3.271, 3.277, 3.280, 3.285, este com o voto

contrário do Deputado Padre João, 3.289, 3.290, 3.302, 3.306 e 3.326/2009. 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 Délio Malheiros (3) solicitando a realização

de audiência pública para discutir a situação dos lixões no Estado; a realização de

audiência pública para discutir a situação dos Municípios mineiros que correm o risco

de perder verba proveniente da União para a compra de merenda escolar; e a

realização de reunião para homenagear a companhia aérea Tap Portugal pela

comemoração do primeiro ano de operação dos vôos Belo Horizonte-Lisboa;

Sargento Rodrigues (3) solicitando a realização de audiência pública para debater os

problemas causados pelas enchentes no Estado, especialmente nos Municípios de

Belo Horizonte e Contagem; a realização de audiência pública para debater a

situação dos aprovados no último concurso público para provimento de cargos da

classe de Agente de Segurança Penitenciário do quadro de pessoal da Secretaria de

Estado de Defesa Social; e a realização de audiência pública para debater sobre o

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
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República; Padre João solicitando a realização de audiência pública para debater

sobre o Projeto de Lei nº 2.578/2008; Doutor Viana solicitando a realização de

reunião conjunta desta Comissão com a Comissão de Transporte, Comunicação e

Obras Públicas para, em audiência pública, analisar e discutir a situação dos taxistas

de Belo Horizonte e Região Metropolitana, em relação ao transporte de passageiros

com destino ao Aeroporto Internacional Tancredo Neves, localizado no Município de

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de março de 2009.

Délio Malheiros, Presidente - Neider Moreira - Lafayette de Andrada.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 4/3/2009

Às 14h39min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas Rosângela Reis

e Cecília Ferramenta e os Deputados Walter Tosta e Ruy Muniz (substituindo este ao

Deputado Elmiro Nascimento, por indicação da Liderança do DEM), membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada

Rosângela Reis, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento do Deputado Ruy Muniz, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a

qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A

Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta

e comunica o recebimento da seguinte correspondência publicada no “Diário do

Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofícios da Sra. Clementina

Ferreira de Oliveira (17/1/2009) e dos Srs. Wilian Vagner Moreira, Diretor

Coordenador-Geral do Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores da Indústria

Energética de Minas Gerais (19/2/2009), e Sebastião Pinheiro Costa, representante

da Chapa 2 nas eleições do Sindágua (20/2/2009). O Presidente acusa o recebimento

das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:

Projetos de Lei nºs 2.556, em 2º turno, e 2.931/2008, em turno único (Deputado

Walter Tosta); 2.811/2008, em turno único (Deputada Cecília Ferramenta); e
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redistribui os Projetos de Lei nºs 2.742, 2.907, 2.909, 2.911, 2.915, 2.916 e

2.917/2008, em turno único, ao Deputado Walter Tosta; e 2.441, 2.664 e 2.892/2008,

em turno único, à Deputada Cecília Ferramenta. 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 2.879 e 2.912/2008 (relator:

Deputado Walter Tosta), que receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 3.156,

3.192/2008, 3.250, 3.293, 3.323, 3.349, 3.356 a 3.373/2009. Submetidos a discussão

e votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos

Projetos de Lei nºs 1.648/2007, 2.793, 2.796, 2.816, 2.842, 2.854, 2.855, 2.856 e

2.862/2008. 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

o requerimento do Deputado Eros Biondini em que solicita seja realizada reunião

conjunta da Comissão com as Comissões de Participação Popular e de Saúde, com o

objetivo de se ouvir o Subsecreário de Políticas Antidrogas, Sr. Cloves Benevides, a

respeito do Centro de Referência em Álcool e Drogas - Cread. Cumprida a finalidade

da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os

membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de março de 2009.

Rosângela Reis, Presidente - Cecília Ferramenta - Ronaldo Magalhães.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 4/3/2009

Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Jayro Lessa,

Adelmo Carneiro Leão, Antônio Júlio e Juarez Távora, membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Jayro Lessa, declara

aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada

e solicita aos membros da Comissão presentes que a subscrevam. A Presidência

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir
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e votar proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte

correspondência: ofícios do Sr. Max Fernandes dos Santos e da Sra. Laci Siqueira,

Gerente Regional de Negócios e Gerente de Filial da Caixa Econômica Federal,

respecticamente; Sr. Dimas Wagner Lamounier e Sra. Soiara Suzinei Xavier,

Superintendente Regional e Gerente de Apoio ao Desenvolvimento Urbano, da Caixa

Econômica Federal, respectivamente (19/12/2008); Sr. Fernando Antônio Brandão,

Diretor Executivo do Fundo Nacional de Assistência Social; Daniel Silva Balaban,

Presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Sras. Soiara

Suzinei Xavier, Gerente de Apoio ao Desenvolvimento Urbano; e Isabella Milagres

Oliveira Souza, Gerente, e Sr. Dimas Wagner Lamounier, Superintendente Regional,

da Caixa Econômica Federal; Sras. Maria Ieda Costa Diniz e Valéria Grilanda

Rodrigues Paiva, Ordenadoras de Despesas substitutas, da Secretaria de Ensino

Superior (17/1/2009); Srs. Sidnei Borges Fidalgo, Diretor do Departamento de

Execução e Avaliação da Secretaria Nacional de Segurança Pública; Paulo Roberto

Messias Strack, responsável pela Central de Convênios da Embratur; Gustavo do

Carmo Malafaia, Chefe Substituto da Divisão de Desenvolvimento de Projetos de

Assentamentos do Incra (3/2/2009); Leonardo Maurício Colombini Lima, Secretário

Adjunto de Fazenda; Paulo de Tarso Almeida Paiva, Presidente do BDMG (5/2/2009);

Gilson de Souza, Superintendente Regional do Incra-MG; José Helder Sarmento

Bastos, Superintendente Regional substituto do Incra-MG; Alfredo Júlio Fernandes

Neto, Reitor da Universidade de Uberlândia; Sra. Marilda Terezinha da Silva Ribeiro

Fonseca, Coordenadora-Geral do Cefa; Elmo Braz Soares, Presidente do Tribunal de

Contas de Minas Gerais; e Sra. Raquel de Andrade Lima Coelho, Coordenadora-

Geral do Programa de Pesquisa em Saúde (19/2/2009). O Presidente acusa o

recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados

a seguir: Projetos de Lei nºs 1.621/2007 (Deputado Adelmo Carneiro Leão);

1.689/2007 e 2.592/2008 (Deputado Juarez Távora); 2.324/2008 (Deputado Lafayette

de Andrada); 2.343/2008 (Deputado Inácio Franco); 2.577/2008 (Deputado Jayro

Lessa), no 2º turno; e 2.752/2008, sobre emenda apresentada em Plenário (Deputado

Zé Maia) e 2.848/2008 (Deputado Jayro Lessa), no 1º turno. Registra-se a presença

do Deputado Zé Maia. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
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compreendendo a discussão e 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 1.621/2007

(relator: Deputado Adelmo Carneiro Leão); 2.343/2008 (relator: Deputado Jayro

Lessa, em virtude de redistribuição); e 2.577/2008 (relator: Deputado Jayro Lessa); e

1.689/2007 e 2.592/2008 (relator: Deputado Juarez Távora); 2.324/2008 (relator:

Deputado Antônio Júlio, em virtude de redistribuição) na forma do vencido no 1º

turno; e pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.848/2008 na forma do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Jayro

Lessa); e pela rejeição da Emenda nº 1, apresentada em Plenário ao Projeto de Lei nº

2.752/2008 (relator: Deputado Zé Maia), registrando-se o voto contrário do Deputado

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

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

Requerimentos nºs 3.151 e 3.152/2008 são retirados de pauta por determinação do

Presidente da Comissão, por não cumprirem pressupostos regimentais. O Presidente

designa o Deputado Jayro Lessa, relator do Requerimento nº 3.176/2008. Passa-se à

3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de

proposições da Comissão. O Presidente recebe requerimentos do Deputado Antônio

Júlio em que solicita seja encaminhado ao Diretor-Geral do DER-MG pedido de

informações sobre o processo administrativo para locação de veículos usados para

fiscalização, especificando a modalidade licitatória empregada, o objeto licitado e as

empresas participantes, para o qual foi designado relator o Deputado Lafayette de

Andrada; e do Deputado Adelmo Carneiro Leão em que solicita seja realizada reunião

de audiência pública, para se debater a situação econômica do Estado. Cumprida a

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de março de 2009.

Zé Maia, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Lafayette de Andrada - Jayro Lessa -

Inácio Franco.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E
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REGIONALIZAÇÃO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 4/3/2009

Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Cecília Ferramenta

e os Deputados Paulo Guedes, Ademir Lucas e Sebastião Helvécio, membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Cecília

Ferramenta, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do

Deputado Paulo Guedes, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, discutir e

votar proposições da Comissão e comunica o recebimento de ofício do Sr. José Braz,

Prefeito Municipal de Muriaé, publicado no “Diário do Legislativo”, em 20/2/2009. A

Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 1.723/2007, no 1º turno, que

recebeu as Emendas nºs 1 a 5, em Plenário, e avoca a si a relatoria da matéria.

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 Requerimentos nºs 3.312, 3.313,

3.325, 3.328, 3.329, 3.330, 3.331, 3.332, 3.376, 3.377, 3.378 e 3.379/2009. 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 do Deputado Paulo Guedes em que solicita seja realizada

audiência pública na cidade de Janaúba, a fim de propor soluções contra o

fechamento do Frigorífico Independência, o qual poderá causar alto índice de

desemprego na região, e da Deputada Cecília Ferramenta em que solicita seja

enviado ofício à Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - Setop -,

encaminhando documentação do Prefeito de Muriaé, recebida na Comissão, para as

providências cabíveis. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

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

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

Sala das Comissões, 9 de março de 2009.

Paulo Guedes, Presidente - Sebastião Helvécio.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 3ª SESSÃO
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LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/3/2009

Às 15h14min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e

os Deputados Carlin Moura e Getúlio Neiva, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Gláucia Brandão, declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Getúlio

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

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

reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e acusa o recebimento

das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:

Projetos de Lei nºs 614/2007, no 2º turno; e 2.906/2007 em turno único (Deputado

Getúlio Neiva); 1.177/2007, em turno único (Deputado Vanderlei Jangrossi); e

2.933/2007, em turno único (Deputado Juninho Araújo). 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, é aprovado, em

turno único, o Projeto de Lei nº 782/2007 (relatora: Deputada Rosângela Reis), que

recebeu parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados os Requerimentos nºs 3.228, 3.229, 3.279, 3.297, 3.298, 3.308, 3.309,

3.310, 3.324/2009. O Requerimento nº 3.295/2009 é retirado de pauta, a

requerimento da Deputada Gláucia Brandão, aprovado pela Comissão. Submetidos a

discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação

Final dos Projetos de Lei nºs 2.783 e 2.799/2008. 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 João Leite

em que solicita seja realizada reunião de audiência pública da Comissão, com a

finalidade de se discutir a situação do patrimônio cultural de Minas Gerais, associado

ao transporte ferroviário. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

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

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

Sala das Comissões, 11 de março de 2009.

Gláucia Brandão, Presidente - Juninho Araújo - Paulo Guedes - Vanderlei

Jangrossi.
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ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 9/3/2009

Às 14h15min, comparecem no Auditório do Centro Cultural Marli Sarney, de

Janaúba, os Deputados Paulo Guedes e Sebastião Helvécio, membros da

supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Ruy Muniz. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Paulo Guedes, declara aberta a reunião

e, nos termos regimentais, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a propor soluções para impedir o fechamento do

Frigorífico Independência e o conseqüente aumento do índice de desemprego na

região. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. José

Benedito Nunes Neto e Nilson Silva Filho, Prefeito e Presidente da Câmara Municipal

de Janaúba, respectivamente; Deputado Federal Virgílio Guimarães; Júlio Gonçalves

Pereira, Vice-Presidente da Faemg; Huarrisson Antunes Cangussu, Presidente do

Sindicato Rural de Janaúba; Geraldo Sarmento, Diretor do Sindicato Rural de Montes

Claros e membro da Comissão de Pecuária de Corte da Faemg; João Cordoval de

Barros, Prefeito de Matias Cardoso e Presidente do Consórcio União Geral; Hélio

Pinheiro da Cruz Júnior e Sildete Rodrigues de Araújo, Prefeito Municipal de Catuti e

de Jaíba, respectivamente; Marcos Antônio Ferreira, Juiz de Direito da Comarca de

Montes Claros, e João Dias Correa, Gerente-Geral do Banco do Nordeste - Agência

Janaúba, os quais são convidados a tomar assento à mesa. Na condição de autor do

requerimento que deu origem ao debate, o Deputado Paulo Guedes tece as

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

das notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião e

passa à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação

de proposições da Comissão. A seguir recebe requerimento do Deputado Ruy Muniz,

em que solicita seja reiterado convite aos dirigentes do Frigorífico Independência e do

BNDES para comparecerem a reunião nesta Casa, destinada a propor soluções para

a continuidade da operação da unidade do referido Frigorífico. Cumprida a finalidade
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da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e

demais participantes, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião

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

Sala das Comissões, 11 de março de 2009.

Cecília Ferramenta, Presidente - Paulo Guedes - Ademir Lucas - Sebastião

Helvécio - Wander Borges.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/3/2009

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Leite,

Rômulo Veneroso e Tenente Lúcio, membros da supracitada Comissão. Está

presente, também, o Deputado Sargento Rodrigues. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Rômulo Veneroso, dispensa a leitura da ata

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante na pauta e tratar de assuntos de interesse da Comissão e

comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofício do Sr. Belmar Azze

Ramos, Defensor Público, apresentando o Grupo de Atuação Estratégica Permanente

- Gaep -, da Defensoria Pública do Estado, criado para atendimento à população

carcerária da regional de Belo Horizonte. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

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

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

pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 749/2007 (relator: Deputado

Tenente Lúcio), na forma do vencido no 1º turno. O Projeto de Lei nº 900/2007, no 1º

turno, é retirado da pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado Tenente Lúcio,

aprovado pela Comissão. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº

3.406/2009. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Tenente Lúcio em que
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solicita seja realizada reunião de audiência pública para debater o Projeto de Lei nº

900/2007; Rômulo Veneroso em que solicita seja convidado o Sr. Genílson Ribeiro

Zeferino, Subsecretário de Estado de Administração Prisional, para apresentar a esta

Comissão o planejamento da referida Subsecretaria com relação a política prisional

no Estado. A seguir, são recebidos pela Presidência requerimentos dos Deputados

Durval Ângelo em que solicita seja realizada reunião de audiência pública conjunta

desta Comissão com a de Direitos Humanos em Patrocínio para debater questões de

segurança e violações de direitos humanos; André Quintão em que solicita seja

realizada reunião de audiência pública conjunta desta Comissão com a de Direitos

Humanos e Participação Popular para debater a construção do complexo

penitenciário de Ribeirão das Neves. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

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

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

Sala das Comissões, 11 de março de 2009.

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

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

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

10/3/2009

Às 15h13min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Lafayette de Andrada e Neider Moreira, membros da supracitada Comissão. Estão

presentes, também, os Deputados Sargento Rodrigues, Weliton Prado e Carlin

Moura. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Délio Malheiros, declara

aberta a reunião e, com base no inciso III do art. 120 do Regimento Interno, dispensa

a leitura da ata, considera-a aprovada e solicita aos membros que a subscrevam.

Registra-se a presença dos Deputados Domingos Sávio e Padre João. A Presidência

informa que a reunião se destina a debater, em audiência pública, o Projeto de Lei nº

2.578/2008, do Governador do Estado, que dispõe sobre 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. Registra-se

a presença da Sra. Naide Souza de Albuquerque Roquette, Diretora da

Superintendência Central de Política de Recursos Humanos da Secretaria de Estado
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de Planejamento e Gestão, representando a Secretária Renata Vilhena, e dos Srs.

Carlos Augusto dos Passos Martins, representante da Associação do Sindicato dos

Trabalhadores em Hospitais do Estado de Minas Gerais - Asthemg; Renato Barros,

representante do Sind-Saúde; Ronan Rodrigues da Silva, representante dos Agentes

Penitenciários e Sócio-Educativos contratados; Denilson Martins, membro da

Executiva da Intersindical; José Maria Marques, Presidente dos Sindicatos dos

Agentes Penitenciários, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência

concede a palavra aos Deputados Sargento Rodrigues e Padre João, autores dos

requerimentos que deram origem ao debate, para suas considerações iniciais, e aos

Deputados Lafayette de Andrada, Neider Moreira e Domingos Sávio. Logo após,

passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os

debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas.

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

e dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião

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

Sala das Comissões, 11 de março de 2009.

Délio Malheiros, Presidente - Padre João - Ivair Nogueira - Domingos Sávio.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.983/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Brás Pires -

Apae de Brás Pires, com sede nesse Município.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme determina o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.983/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação
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de Pais e Amigos dos Excepcionais de Brás Pires, que tem como finalidade primordial

promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência, buscando

assegurar-lhes o pleno exercício da cidadania, bem como incentivar a comunidade a

melhor conhecer as suas potencialidades e reivindicações.

Para isso, coordena e executa políticas e programas da Federação das Apaes do

Estado e da Federação Nacional das Apaes, assegurando e defendendo o progresso,

a credibilidade e a unidade orgânica e filosófica do movimento apaeano.

A entidade proporciona a seus assistidos atendimento nas áreas de educação,

saúde, esporte e lazer, além de promover estudos e pesquisas referentes à causa do

excepcional, com o intuito de difundir avanços científicos relacionados e aprimorar a

formação de pessoal técnico.

Junto aos poderes públicos e entidades privadas, reivindica políticas a favor dos

direitos da pessoa com deficiência.

Dessa forma, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade

pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.983/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 11 de março de 2009.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.976/2007

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o Projeto de Lei nº 1.976/2007 dispõe sobre a

Política Estadual de Incentivo à Formação de Banco Comunitário de Sementes de

Cultivares Locais, Tradicionais ou Crioulas.

A matéria foi analisada pela Comissão de Constituição e Justiça, após atendimento

de diligência pela Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais - Epamig -,

tendo recebido parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a

Emenda nº 1, apresentada por aquela Comissão.

Cabe agora a esta Comissão analisar o mérito do projeto, nos termos do art. 188,
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c/c o art. 102, VIII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em epígrafe pretende inserir o Estado no esforço nacional pela

preservação do patrimônio genético dos cultivares selecionados e adaptados aos

nossos solos e clima ao longo de séculos de cultivo agrícola no País, por meio da

instituição de uma política de incentivo à formação de bancos de sementes de

cultivares locais, tradicionais ou crioulas, às quais passamos a nos referir apenas

como “sementes crioulas”. Para tanto, propõe uma definição para sementes crioulas e

para banco comunitário de sementes, além de estabelecer objetivos, instrumentos,

competências do poder público e possíveis fontes de recursos para a execução da

política.

A formação de bancos de sementes crioulas com as características de participação

de agricultores familiares e mecanismos de renovação via empréstimo e devolução

acrescida de percentual tem sua história ligada à atuação de padres católicos no

interior do País a partir da década de 1970. Essa prática constituiu o cerne de

inúmeros projetos surgidos no seio de comunidades rurais por ação, a princípio, de

pastorais católicas, associações de produtores e organizações não governamentais.

No âmbito do poder público, além do apoio de técnicos das empresas de

assistência técnica e extensão rural oficiais, a identificação de cultivares crioulos e a

conservação desse patrimônio genético faz parte dos objetivos da Empresa Brasileira

de Pesquisa Agropecuária - Embrapa. Para atender a esse objetivo, a Embrapa

mantém o Centro Nacional de Pesquisa de Recursos Genéticos e Biotecnologia -

Cenargen -, com sede na unidade Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, em

Brasília. A estrutura, criada em 1993, envolve mais de 200 pesquisadores em todo o

País e se dedica à gestão das atividades indispensáveis ao manejo, à conservação e

ao uso de germoplasma. Hoje a empresa mantém 138 bancos de germoplasma,

sendo 111 de vegetais e os demais de genética animal e microbiana, além de outros

25 em entidades do Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária - SNPA -, do qual a

Epamig faz parte. Os bancos de germoplasma provêem uma base genética ampla e

diversificada que suporta os trabalhos de melhoramento na geração de cultivares

mais adaptados, resistentes e produtivos.
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A utilização direta de sementes crioulas na produção agrícola, porém, foi entendida

como irregular até 2003, e a prática impedia o acesso do agricultor ao crédito e ao

seguro agrícola oficiais. Essa situação foi alterada a partir da sanção da Lei federal nº

10.711, de 5/8/2003, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Sementes e Mudas.

Com base nesse diploma, o Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA -

desenvolveu um sistema de registro e certificação de sementes crioulas, abrindo

definitivamente o caminho para a inclusão de cultivos com esse tipo de semente nos

programas de crédito rural, em especial no Pronaf. O cadastro de entidades e de

cultivares crioulos pode ser acessado por qualquer interessado por meio do “site” do

MDA, seção Seguro da Agricultura Familiar - Seaf - sob o título de Cadastro de

Cultivares Locais, Tradicionais e Crioulas (www.seaf.mda.gov.br). Apesar do ainda

baixo número de entidades e cultivares registrados, a iniciativa é concreta e

demonstra a importância da questão.

São notórias as experiências existentes de bancos coletivos de sementes crioulas

espalhados pelas diversas regiões do Brasil e no mundo. Como forma de ilustrar esse

fato, podemos listar algumas dessas iniciativas: - Articulação no Semi-Árido Brasileiro

- ASA Paraíba - mantém 225 bancos de sementes, envolvendo 8 mil famílias; - Banco

Comunitário de Sementes Crioulas e Espécies Florestais Nativas do Cerrado - Distrito

Federal e entorno - Instituto Rede Terra -, que atende a 350 agricultores familiares; -

Encantos da Natureza de Nova Laranjeiras - Santa Catarina - desenvolvido pela

associação de 16 famílias de agricultores; - Banco de Sementes da Reforma Agrária

de Tupanciretã - Rio Grande do Sul - Regional Tupanciretã do Movimento dos Sem

Terra - MST -, que atende aos assentados da região; – Rede de Sementes Crioulas,

Biodiversidade das Sementes e Mudas na Agricultura - Réseau Semences

Paysannes, Biodiversité des Semences et Plants dans les Fermes -, com sede na

França. Congrega diversas entidades relacionadas com a preservação e divulgação

da agrobiodiversidade.

Em Minas destacam-se projetos desenvolvidos com participação da Epamig citados

em resposta a diligência aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça. Na

correspondência, o Diretor-Geral enumera duas ações da empresa relacionadas com

as sementes crioulas: a primeira, no Município de Divino, onde foi cultivado um
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campo comunitário de multiplicação do cultivar de milho “Pedra Dourada”. A semente

produzida foi distribuída entre as famílias participantes. A segunda ação, mais

elaborada e ampla, resultante do projeto Resgate, avaliação e desenvolvimento de

cultivares de café para o sistema orgânico de produção, quando foram resgatados 10

cultivares com participação de agricultores dos Municípios de Araponga, Espera Feliz,

Tombos e Manhuaçu. Ainda como resultado do mesmo projeto, foram criados quatro

bancos de sementes (ou germoplasma) nos três primeiros Municípios citados e em

Oratórios. Entre as variedades resgatadas destacam-se o Coffea arabica var Typica

(nomes vulgares: Nacional, Comum, Crioulo ou Brasil), primeiro cultivar utilizado no

Brasil, introduzido em 1727; o Coffea arábica var. Bourbon Vermelho (café Java),

trazido da Ilha Reunião, Oceano Índico, em 1859.

Vale comentar que todas as ações relacionadas com bancos comunitários de

sementes têm como foco o atendimento de demandas de nichos de mercado de

produtos agroecológicos e de economia solidária, segmentos que oferecem menores

custos de produção e melhor remuneração do agricultor na comercialização, o que

potencializa a geração de emprego e renda.

A título de informação, o PPAG 2008-2011, após a primeira revisão anual, inclui a

utilização de sementes crioulas em duas de suas ações e as práticas agroecológicas

em outras duas, a saber: - Ação 1399 - Implantação do Programa de Distribuição de

Sementes - do Programa 059 - Convivência com a Seca e Inclusão Produtiva

(Estruturador) -; - Ação 4227 - Apoio à Implantação de Lavouras -, do Programa 028 -

Minas sem Fome (Estruturador) -; Ação 1043 - Qualificação de agricultores familiares

para a produção agroecológica/ orgânica, do Programa 028 - Minas sem Fome

(Estruturador) -; - Ação 4121 - Incentivo à Adoção do Modo de Produção Orgânico na

Cadeia Produtiva do Café -, do Programa 050 - Certifica Minas (Estruturador).

Tais previsões de ações programáticas, todas fruto de propostas populares para a

modificação do PPAG aprovadas por esta Casa, indicam o interesse do povo mineiro

pela questão da preservação do patrimônio genético da agricultura tradicional e

abrem mais uma oportunidade para a atuação do poder público estadual.

A partir desses exemplos, e considerado o esforço da União para incluir essas

iniciativas no âmbito das políticas públicas federais para a agricultura, julgamos



____________________________________________________________________________
573

adequada a instituição da política pública estadual proposta como parte da política de

desenvolvimento agrícola do Estado, já estabelecida pela Lei nº 11.405, de 1994. O

projeto em questão vem, portanto, formalizar a adesão de Minas ao esforço nacional

de resgate desse patrimônio genético e oferece uma base jurídica para a expansão

das ações programáticas do governo do Estado que já incluem, as sementes crioulas

e a agroecologia; contudo, em vista da necessidade de adequar a linguagem e o

conteúdo de diversos dispositivos do projeto de lei em tela, apresentamos o

Substitutivo nº 1.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.976/2007, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

Com a aprovação do Substitutivo nº 1, fica prejudicada a Emenda nº 1, da

Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre a Política Estadual de Incentivo à Formação de Bancos Comunitários

de Sementes de Cultivares Locais, Tradicionais ou Crioulas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A Política Estadual de Incentivo à Formação de Banco Comunitário de

Sementes de Cultivares Locais, Tradicionais ou Crioulas será executada como parte

da política de desenvolvimento agrícola do Estado instituída pela Lei nº 11.405, de 28

de janeiro de 1994, em harmonia com a política ambiental e a legislação federal

pertinente, com vistas ao desenvolvimento sustentável e à preservação da

agrobiodiversidade.

Parágrafo único - Entende-se, para efeito desta lei:

I - como semente de cultivar local, tradicional ou crioula, a variedade desenvolvida,

adaptada ou produzida por agricultor familiar, assentado da reforma agrária,

quilombola ou indígena em condições “in situ”, com características fenotípicas bem-

determinadas e reconhecidas pelas respectivas comunidades, e que não se

caracterize como substancialmente semelhante aos cultivares comerciais;

II - como Banco Comunitário de Sementes a coleção de germoplasma de cultivares

locais, tradicionais ou crioulos, mantida e administrada localmente por agricultores
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familiares responsáveis pela multiplicação das sementes ou mudas para distribuição,

troca ou comercialização entre si.

Art. 2º - São objetivos gerais da Política Estadual de Incentivo à Formação de

Bancos Comunitários de Sementes de Cultivares Locais, Tradicionais ou Crioulas:

I - estimular o resgate e a conservação de espécie, variedade e cultivar produzido

em unidade familiar ou tradicional;

II - estimular a proteção dos recursos genéticos locais, importantes para a

sustentabilidade dos agroecossistemas;

III - proteger a biodiversidade agrícola, a manutenção de valores culturais e a

preservação de patrimônios naturais;

IV - estimular a organização comunitária, a capacitação para gerenciamento dos

bancos de sementes e a proteção dos conhecimentos tradicionais.

Art. 3º - São instrumentos da política de que trata esta lei:

I - o crédito rural;

II – o incentivo fiscal e tributário;

III - a pesquisa agropecuária e tecnológica;

IV - a extensão rural e a assistência técnica.

Art. 4º - Na implementação da Política Estadual de Incentivo à Formação de Bancos

Comunitários de Sementes de Cultivares Locais, Tradicionais ou Crioulas, cabe ao

poder público:

I - realizar parcerias com entidades que tenham experiência de gestão de Banco

Comunitário de Sementes e convivência com os biomas e ecossistemas do Estado

para capacitação de agricultores beneficiários desta política;

II - estimular a participação e a organização de comunidades rurais nas ações

relativas à esta política;

III - apoiar processos de diagnóstico participativo relacionados com a sensibilização

e o resgate da agrobiodiversidade nas propriedades familiares rurais;

IV - acompanhar a execução da política pública;

V - apoiar a elaboração de projetos, a instalação e o funcionamento de bancos de

sementes crioulas;

VI - desenvolver um sistema de reposição das sementes e estimular o uso de
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variedades locais, tradicionais ou crioulas;

VII - implantar cadastro de Bancos Comunitários de Sementes no Estado;

VIII - realizar, em parceria com os Municípios e entidades civis, eventos destinados

à troca de experiências e intercâmbio de germoplasma, como feiras e outros;

IX - identificar demandas de cada Banco Comunitário de Sementes;

X - identificar e selecionar imóveis públicos e privados aptos à instalação de Banco

Comunitário de Sementes.

Art. 5º - A política de que trata esta lei será desenvolvida com a participação dos

órgãos do sistema estadual de agricultura e entidades da sociedade que lidam com

sementes de cultivares locais, tradicionais ou crioulas.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 10 de março de 2009.

Vanderlei Jangrossi, Presidente - Chico Uejo, relator - Carlos Gomes - Antônio

Carlos Arantes.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 496/2007

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em epígrafe dispõe

sobre a política estadual de incentivo à cultura da bucha vegetal.

A proposição foi aprovada no 1º turno com a Emenda nº 1, da Comissão de

Constituição e Justiça, e as Emendas nºs 2 a 5, desta Comissão.

Cabe agora a esta Comissão deliberar sobre a matéria no 2º turno, nos termos do

art. 189 do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que integra este parecer, segundo determina o

§ 1º do art. 189 do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em analise detalha, como parte da política geral de desenvolvimento

agrícola do Estado, a política de incentivo à cultura da bucha vegetal. Para tanto

define diretrizes e instrumentos, além de descrever as etapas da cadeia produtiva da

cultura em que são necessárias intervenções do poder público.

Deve-se reconhecer a importância do estímulo público a segmentos específicos da
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produção agrícola, como o da bucha vegetal. O produto tradicional, em décadas

passadas usado basicamente na higiene pessoal, na atualidade foi amplamente

substituído pelas esponjas artificiais. Porém, descortinam-se novos horizontes para a

aplicação das fibras vegetais naturais. Se adequadamente trabalhados pelos setores

privado e público, podem gerar arranjos produtivos locais de rentabilidade elevada e

boa contribuição para a qualidade de vida de populações rurais. Esse enfoque

produtivo integrado à agroindústria, o qual habilita o produtor rural a se desenvolver

como empresário, é sempre saudável para a consolidação da atividade agrícola

digna, responsável e duradoura.

Nada havendo a acrescentar ao projeto neste turno, reiteramos a recomendação ao

Poder Executivo de que oportunamente traduza o texto da futura lei em programas

governamentais úteis e produtivos para a sociedade mineira.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 496/2007, no 2º turno,

na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 10 de março de 2009.

Vanderlei Jangrossi, Presidente - Antônio Carlos Arantes, relator - Domingos Sávio

- Carlos Gomes.

PROJETO DE LEI Nº 496/2008

(Redação do Vencido)

Dispõe sobre a Política Estadual de Incentivo à Cultura da Bucha Vegetal e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica instituída a Política Estadual de Incentivo à Cultura da Bucha Vegetal

como parte da Política de Desenvolvimento Agrícola do Estado.

Parágrafo único – A cultura da bucha vegetal compreende o cultivo agrícola voltado

para a produção, extração e valorização da bucha vegetal como instrumento de

promoção do desenvolvimento socioeconômico regional e integrado do Estado.

Art. 2º – O desenvolvimento da cultura da bucha vegetal no Estado obedecerá às

normas e diretrizes dos programas governamentais e dos empreendimentos privados

voltados para o incentivo dessa cultura e ao que dispõe a Lei nº 11.405, de 28 de
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novembro de 1994, que trata da Política Estadual de Desenvolvimento Agrícola.

Parágrafo único – Serão atendidas, prioritariamente, por esta política as pequenas e

médias propriedades das regiões voltadas para a cultura da bucha vegetal.

Art. 3º – A Política Estadual de Incentivo à Cultura da Bucha Vegetal terá como

diretrizes:

I – a valorização da bucha vegetal como produto agrícola capaz de contribuir para o

desenvolvimento socioeconômico do Estado;

II – o desenvolvimento tecnológico do produto e dos subprodutos da cultura da

bucha vegetal;

III – o desenvolvimento de mercado para a bucha vegetal e seus subprodutos;

IV – a organização social dos produtores de bucha vegetal.

Art. 4º – São instrumentos da Política Estadual de Incentivo à Cultura da Bucha

Vegetal:

I – crédito anual;

II – assistência técnica;

III – promoção e comercialização do produto.

Art. 5º – Para a efetivação da política de que trata esta lei, compete ao Poder

Executivo:

I – estimular a utilização da bucha vegetal na composição de sistemas

agroflorestais;

II – incentivar a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico da cultura da bucha

vegetal e da aplicação de seus produtos e subprodutos;

III – buscar parcerias com entidades públicas e privadas para incrementar a

produção e a comercialização dos produtos;

IV – estimular a formação de associações ou cooperativas de produtores de bucha

vegetal;

V – produzir mudas de bucha vegetal em viveiros públicos estaduais;

VI – instituir sistema de certificação de origem e qualidade para a bucha vegetal.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 18 DE MARÇO DE 2009

ATAS

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

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

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro

Silva, Chico Uejo, Delvito Alves, Padre João, Ronaldo Magalhães, membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Dalmo

Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento

do Deputado Delvito Alves, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A

Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta

e acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os

relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 2.953, 2.962, 2.967, 2.977, 2.983,

2.987, 2.996, 3.002, 3.012, 3.020 e 3.023/2009 (Deputado Gilberto Abramo); 2.949,

2.957, 2.958, 2.960, 2.965, 2.972, 2.979, 2.992, 3.001, 3.009 e 3.018/2009 (Deputado

Sebastião Costa); 2.955, 2.961, 2.969, 2.980, 2.981, 2.991, 2.997, 3.004, 3.008 e

3.013/2009 (Deputado Delvito Alves); 2.952, 2.956, 2.966, 2.973, 2.984, 2.990, 2.993,

3.000, 3.003, 3.011 e 3.022/2009 (Deputado Chico Uejo); 2.948, 2.954, 2.963, 2.968,

2.971, 2.976, 2.982, 2.985, 3.005 e 3.007/2009 (Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

2.950, 2.951, 2.970, 2.974, 2.986, 2.994, 2.999, 3.006, 3.016 e 3.017/2009 (Deputada

Maria Tereza Lara); 2.959, 2.964, 2.975, 2.978, 2.989, 2.995, 2.998, 3.010 e

3.019/2009 (Deputado Ronaldo Magalhães); é redistribuído ao Deputado Delvito

Alves o Projeto de Lei nº 2.333/2008 e ao Deputado Padre João o Projeto de Lei nº

2.898/2008. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do

Plenário. O Projeto de Lei Complementar nº 43/2008 e o Projeto de Lei nº 2.384/2008

são retirados da pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado Delvito Alves,

aprovado pela Comissão. Os pareceres sobre os Projetos de Lei nºs 2.333 e

2.969/2009, no 1º turno, deixam de ser apreciados em virtude de solicitação de prazo

regimental pelo relator, Deputado Delvito Alves. Nesse momento, comparece no
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recinto o Deputado Sebastião Costa. Na fase de discussão dos pareceres dos

relatores (Deputado Dalmo Ribeiro Silva sobre o Projeto de Lei nº 2.858/2008 e

Sebastião Costa sobre o Projeto de Lei nº 2.926/2008), os quais concluem pela

constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da matéria no 1º turno, o

Presidente defere o pedido de vista do Deputado Padre João. Após discussão e

votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela constitucionalidade,

pela legalidade e pela juridicidade, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 2.894/2008 na

forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Ronaldo Magalhães, em virtude de

redistribuição); e 3.011/2009 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Chico

Uejo). São convertidos em diligência à Seplag e ao Prefeito de Itanhandu os Projetos

de Lei nºs 2.955 e 2.956/2008; à Seplag os Projetos de Lei nºs 2.984 e 2.985/2009.

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 pareceres pela

constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos Projetos de Lei nºs

1.055/2007, 2.937/2008, 2.961 e 3.013/2009 (relator: Deputado Delvito Alves); 2.807,

2.930, 2.951/2008, 2.970, 2.999, 3.006 e 3.016/2009 (relator: Deputado Padre João,

em virtude de redistribuição); 2.415 com a Emenda nº 1, 2.843, 2.871, 2.940,

2.946/2008, 2.967 e 2.983/2009 (relator: Deputado Delvito Alves, em virtude de

redistribuição); 2.826, 2.903, 2.942, 2.944, este com a Emenda nº 1, 2.954/2008,

2.963, 2.976, 2.982 e 3.007/2009, este com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Dalmo

Ribeiro Silva); 2.945/2008 (relator: Deputado Ronaldo Magalhães, em virtude de

redistribuição); 2.952, 2.990, 2.993 e 3.022/2009 (relator: Deputado Chico Uejo);

2.957/2008 e 2.965/2009 (relator: Deputado Sebastião Costa); 2.959, 2.964, 2.978,

2.995, 2.998 e 3.019/2009 (relator: Deputado Ronaldo Magalhães). O parecer sobre o

Projeto de Lei nº 2.898/2008, no 1º turno, deixa de ser apreciado, em virtude de

solicitação de prazo regimental pelo relator, Deputado Padre João. Após discussão e

votação, é aprovado o parecer pela inconstitucionalidade, pela ilegalidade e pela

antijuridicidade do Projeto de Lei nº 2.908/2008 (relator: Deputado Delvito Alves, em

virtude de redistribuição). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. São
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aprovados requerimentos em que se solicita sejam baixados em diligência ao autor os

Projetos de Lei nºs 2.928, 2.950, 2.971, 2.973, 2.977, 3.003 e 3.023/2008 e ao DER-

MG os Projetos de Lei nºs 2.981 e 3.001/2009. Submetido a votação, é aprovado

requerimento do Deputado Célio Moreira em que solicita seja encaminhado ao

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais pedido de providências

para a criação de duas varas ou pelo menos uma vara no Fórum do Barreiro e a

criação de comarca em Pains, integrada pelos Municípios de Pimenta e Córrego

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo - Padre João - Delvito Alves -

Ronaldo Magalhães.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 5/3/2009

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

Eros Biondini e Carlin Moura, membros da supracitada Comissão. Está presente,

também, o Deputado Ademir Lucas. Havendo número regimental, o Presidente,

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

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

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

presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a tratar de assuntos de

interesse da Comissão e comunica o recebimento de ofício do Sr. Antônio Luiz Musa

de Noronha publicado no “Diário do Legislativo” de 17/1/2009. 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 André Quintão em que solicita reunião conjunta com as

Comissões de Direitos Humanos e a de Segurança Pública, para debaterem os

diversos aspectos envolvidos na construção do Complexo Penitenciário na Região

Metropolitana de Belo Horizonte, no Município de Ribeirão das Neves (por sugestão

do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais); Ademir Lucas em que solicita
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reunião de audiência pública para se obterem esclarecimentos sobre o funcionamento

e o gerenciamento da Fundação Caio Martins - Fucam -, através de seu Presidente,

Clóves Benevides. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

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

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

Sala das Comissões, 12 de março de 2009.

André Quintão, Presidente - Maria Lúcia Mendonça - João Leite.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 11/3/2009

Às 9h2min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,

Antônio Genaro, Ruy Muniz e Vanderlei Miranda, membros da supracitada Comissão.

Estão presentes, também, os Deputados Carlos Mosconi e Domingos Sávio. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do DeputadoVanderlei Miranda,

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

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

reunião se destina a discutir, em audiência pública, as condições de vida dos

moradores das favelas localizadas nesta Capital e comunica o recebimento da

seguinte correspondência: ofício do Sr. Wegleston dos Santos Pires, de Tocantins,

solicitando à Comissão providências quanto à postura do Promotor de Justiça André

Resende Padilha, da 3ª Promotoria de Justiça de Ubá, que estaria descumprindo leis

na condução de processo criminal; e de correspondência publicada no “Diário do

Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofícios dos Srs. Carlos Alberto

Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil (19/2/2009); Marco Aurélio Ferenzini, Juiz

Auxiliar da Corregedoria e Diretor do Foro da Capital (6/3/2009). A Presidência

interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir a Sra. Sielen Barreto Caldas,

Coordenadora, representando o Sr. Antônio Eduardo Silva Nicácio, Coordenador do

Programa Pólos da Cidadania da Faculdade de Direito da UFMG; e os Srs. Hélio da

Gama e Silva, Defensor Público; Padre Pier Luigi Bernareggi, pároco da paróquia de

Todos os Santos; Júlio César Alves, Presidente da Rede Favela; Alexandre Melo

Brandão, coordenador da Rede Favela; Joanes Miranda das Mercedes, líder da
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Favela do Sumaré; Cristiano da Silva - "Cris do Morro" -, morador da Favela do

Papagaio; e José Almerindo da Rocha, assistente social da Central Única das

Favelas, que são convidados a tomar assento à mesa. O Deputado Durval Ângelo,

como autor do requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações

iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam sua exposição.

Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas

taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 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 3.404/2009. Submetido a discussão e votação, é

aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 2.407/2008. 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 André Quintão em que solicita seja

realizada reunião conjunta de audiência pública com as Comissões de Participação

Popular e de Segurança Pública, para debater os aspectos envolvidos na construção

do complexo penitenciário de Ribeirão das Neves; Durval Ângelo (4) em que solicita

sejam realizadas reuniões com convidados que menciona, para em audiência pública,

obter esclarecimentos sobre questões atinentes à forma como é realizada a

identificação de veículos pelos órgãos de trânsito e aos direitos fundamentais dos

proprietários, bem como efetuar o lançamento dos livros "Contexto Histórico na

Identificação de Veículos" e "Tratado Técnico Específico de Identificação de

Veículos", do policial civil Lucas Gomes Arcanjo; para obter esclarecimentos sobre

denúncia que se refere à ocorrência de transporte clandestino no Aeroporto

Internacional Tancredo Neves, em Confins; para discutir denúncias de violação de

direitos humanos referente a desvio de conduta de agentes públicos ocorridas no

Município de Patrocínio; seja encaminhado ao Comandante-Geral da PMMG pedido

de providências para a mudança da denominação de Grupo Especial de

Patrulhamento de Áreas de Risco - Gepar -, em vista da discriminação contida na

sigla; seja realizada visita ao Comando-Geral da PMMG, para discutir a atuação

dessa corporação na apreensão de drogas em favela da Serra. Cumprida a finalidade



____________________________________________________________________________
583

da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os

membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de março de 2009.

Durval Ângelo, Presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.692/2008

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais

Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

dar denominação à sede da Força-Tarefa Previ-Incêndios Florestais de Minas Gerais,

localizada no Município de Curvelo.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do

Substitutivo nº 1, que apresentou, cabe agora a esta Comissão deliberar

conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, “b”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.692/2008 tem por finalidade dar a denominação de René

Barbosa Canabrava à sede da Força-Tarefa Previ-Incêndios Florestais de Minas

Gerais, localizada no km 1 da Rodovia MGT-259, Bairro Santa Rita, no Município de

Curvelo.

A indicação do nome do comerciante, pecuarista e líder político René Barbosa

Canabrava para denominar bem público é justa e oportuna homenagem a quem

influenciou a história da região pelo dinamismo e competência com que tratava as

mais importantes demandas da comunidade.

Espírito empreendedor, notabilizou-se também como incansável batalhador pela

democracia e pela liberdade. Foi fundador do Movimento Democrático Brasileiro –

MDB –, que posteriormente transformou-se no Partido do Movimento Democrático

Brasileiro – PMDB.
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Portanto, a homenagem que lhe está sendo feita por intermédio do projeto de lei em

análise pretende demonstrar o reconhecimento dos seus concidadãos aos relevantes

serviços prestados à sociedade.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.692/2008,

em turno único, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de

Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 17 de março de 2009.

Sávio Souza Cruz, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.807/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Gilberto Abramo, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Beneficente do Ribeiro de Abreu – Abra –,

com sede no Município de Belo Horizonte.

No exame preliminar da matéria, a Comissão de Constituição e Justiça 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 2.807/2008 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Beneficente do Ribeiro de Abreu, com sede no Município de Belo Horizonte, que tem

como finalidade auxiliar na promoção do bem-estar da comunidade, especialmente da

infância. Nesse sentido, desenvolve programas de assistência médica voltados às

crianças efetivamente carentes, além de promover a educação de base e obras

sociais em parceria com organizações públicas e privadas.

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 2.807/2008,

em turno único.
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Sala das Comissões, 17 de março de 2009.

Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.826/2008

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria do Deputado Carlos Mosconi, o projeto de lei em epígrafe visa a declarar

de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública de Muzambinho –

Consep –, com sede no Município de Muzambinho.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada,

cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.826/2008 pretende declarar de utilidade pública o Conselho

Comunitário de Segurança Pública de Muzambinho, entidade civil de direito privado

sem fins lucrativos que tem como finalidade colaborar com as questões de defesa

social, especialmente as ligadas à prevenção criminal. Constitui-se, pois, em um

canal privilegiado pelo qual as autoridades policiais e os órgãos do sistema de defesa

social poderão ouvir a comunidade, contribuindo para que as instituições estaduais

operem em vista das suas aspirações.

Para a consecução de seu objetivo, o Consep congrega as lideranças comunitárias

locais para auxiliar no planejamento de ações integradas de segurança, visando à

melhoria da qualidade de vida da população; propõe solução para problemas

ambientais e sociais; desenvolve o espírito cívico e coletivo de seus assistidos.

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 2.826/2008,

em turno único.

Sala das Comissões, 17 de março de 2009.

Rômulo Veneroso, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.871/2008

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria da Deputada Gláucia Brandão, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo dar denominação a escola estadual localizada no Município de Ribeirão das

Neves.

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

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem agora a matéria a esta

Comissão para deliberação conclusiva, nos termos do art. 103, I, “b”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.871/2008 pretende dar a denominação de Escola

Estadual Alizon Themóter Costa à Escola Estadual de Ensino Fundamental e médio

do Bairro Fazenda Severina, situada no Município de Ribeirão das Neves.

Ressalte-se, inicialmente, que o nome de Alizon Themóter Costa foi sugerido pela

comunidade local, por se tratar de um benemérito do Município de Ribeirão das

Neves.

Natural do Distrito de Justinópolis, nesse Município, era um homem empreendedor

e preocupado com os menos favorecidos. Lutou pela implantação de políticas

públicas, especialmente nas áreas de educação, saneamento básico e lazer,

beneficiando a municipalidade. Sempre atento à defesa dos interesses da população

nevense, dedicou sua vida a prestar-lhe serviços os mais diversos.

Diante dessas considerações, é justa e meritória a pretensão de gravar seu nome

no prédio da referida escola estadual.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.871/2008 em turno

único.

Sala das Comissões, 17 de março de 2009.

Deiró Marra, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.903/2008

Comissão de Saúde



____________________________________________________________________________
587

Relatório

De autoria do Deputado Lafayette de Andrada, o projeto de lei em tela visa declarar

de utilidade pública a Santa Casa de Misericórdia de Passa-Tempo – Hospital São

Gabriel, com sede no Município de Passa-Tempo.

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 2.903/2008 pretende declarar de utilidade pública a Santa Casa

de Misericórdia de Passa-Tempo – Hospital São Gabriel, que tem como finalidade

precípua prestar relevantes serviços na área de saúde aos habitantes locais.

Para a consecução de seus propósitos, disponibiliza serviços médicos,

ambulatoriais e laboratoriais para quantos procurarem seus serviços, oferecendo

atendimento gratuito aos mais carentes; celebra convênios com a iniciativa privada e

com entidades públicas para subsidiar suas iniciativas.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.903/2008

em turno único.

Sala das Comissões, 17 de março de 2009.

Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.937/2008

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Sociedade Recreativa Marlúcio Pereira - Rancho das Flores, com

sede no Município de Sabará.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.937/2008 pretende declarar de utilidade pública a Sociedade

Recreativa Marlúcio Pereira – Rancho das Flores, com sede no Município de Sabará,

entidade sem fins lucrativos, de caráter assistencial, educativo e cultural.

Com o objetivo de integrar todos os segmentos da sociedade sabarense,

desenvolve ações com o propósito de difundir a prática da recreação física, inclusive

jogos de salão, promove atividades culturais e assistenciais de caráter comunitário e

participa dos eventos festivos locais, especialmente do Carnaval.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.937/2008,

em turno único.

Sala das Comissões, 17 de março de 2009.

Paulo Guedes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.942/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

declarar de utilidade pública o Conselho Particular Nossa Senhora da Conceição da

Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município de Barroso.

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 2.942/2008 pretende declarar de utilidade pública o Conselho

Particular Nossa Senhora da Conceição da Sociedade de São Vicente de Paulo, com

sede no Município de Barroso, que possui por finalidade essencial coordenar

atividades beneficentes, culturais, promocionais e de assistência social.

Constituído o Conselho por suas conferências vicentinas, obras unidas e especiais,
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congrega, ainda, em sua área de atuação, as unidades vicentinas desprovidas de

personalidade jurídica, por meio das quais realiza importante trabalho em prol dos

menos favorecidos.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.942/2008,

em turno único.

Sala das Comissões, 17 de março de 2009.

Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.946/2008

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado Roberto Carvalho, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba Mirim Raízes da

Mangueira, com sede no Município de Ubá.

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 2.946/2008 pretende declarar de utilidade pública o Grêmio

Recreativo Cultural Escola de Samba Mirim Raízes da Mangueira, com sede no

Município de Ubá, que possui como finalidade precípua promover o bem-estar da

criança e do adolescente, objetivando o seu desenvolvimento sociocultural.

Na consecução de seus propósitos, realiza atividades sociais, educacionais e

recreativas que estimulam os jovens ao conhecimento e aprendizado das raízes e

tradições do samba. O seu trabalho é executado com base nos princípios da ética e

da cidadania, pois objetiva garantir-lhes o direito de se desenvolverem em um

ambiente saudável, fortalecendo a sua auto-estima e o sentimento de fraternidade.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão
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Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.946/2008,

em turno único.

Sala das Comissões, 17 de março de 2009.

Juninho Araújo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.951/2008

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Lafayette de Andrada, o projeto de lei em tela visa declarar

de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de Mercês, com sede no

Município de Mercês.

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 2.951/2008 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Produtores Rurais de Mercês, sociedade civil sem fins lucrativos, que tem como

finalidade a união de fazendeiros e trabalhadores do campo na defesa de seus

interesses econômicos e da melhoria de sua qualidade de vida.

Para a consecução de seus objetivos, a Associação presta serviços de compra e

venda para o conjunto de seus associados, buscando os melhores preços para os

produtos e menores custos dos insumos; promove o aperfeiçoamento do processo

produtivo, por meio do fomento e racionalização das explorações agropecuárias e da

proteção ambiental; integra seus beneficiários no mercado de trabalho. Além disso,

desenvolve ações voltadas para o combate à fome e à pobreza e para a habilitação e

reabilitação de pessoas portadoras de deficiência.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.951/2008

em turno único.

Sala das Comissões, 17 de março de 2009.
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Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.957/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em tela visa declarar

de utilidade pública a entidade Obras Sociais João XXIII, com sede no Município de

Jeceaba.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que a considerou jurídica, constitucional e legal na forma apresentada. Vem agora a

este órgão colegiado para deliberação conclusiva, com base no art. 103, I, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.957/2008 objetiva declarar de utilidade pública a entidade

Obras Sociais João XXIII, com sede no Município de Jeceaba, que tem como

finalidade precípua prestar assistência social às comunidades menos favorecidas

daquele Município.

Para alcançar seus propósitos, desenvolve projetos que visam combater a fome e a

pobreza, como também proteger a família. Por meio de assistência médica,

econômica, social, moral, educacional e recreativa, ampara os segmentos mais

carentes daquela região.

No âmbito habitacional, a entidade, em regime de mutirão, constrói e reforma

casas. Sua atuação busca melhorar a qualidade de vida das pessoas desprovidas,

amparando-as principalmente nos momentos de maior necessidade.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.957/2008

em turno único.

Sala das Comissões, 17 de março de 2009.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.959/2009

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
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Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe visa dar

denominação a escola estadual de ensino fundamental situada no Município de Poté.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art. 103, I,

“b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.959/2009 visa dar a denominação de Escola Estadual José

Araújo Fonseca à escola estadual de ensino fundamental situada na Rua Poté, s/nº,

no Distrito de Sucanga, Município de Poté.

A apresentação do projeto decorre de pedido formulado pelo colegiado da Escola

Estadual de Ensino Fundamental do Distrito de Sucanga, o qual, em reunião

realizada em 19/9/2008, homologou por unanimidade dos votos de seus membros a

indicação do nome de José Araújo Fonseca para denominar aquela unidade de

ensino.

José Araújo Fonseca nasceu em Virgem da Lapa e, ainda pequeno, mudou-se para

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

grande influência e referência para seus pares e futuras gerações. Apesar de não ter

tido oportunidade de estudar, pregava a importância de se aprender a ler e escrever.

Grande colaborador para a instrução das crianças da comunidade, doou terreno para

construção da referida escola.

Em reconhecimento ao seu trabalho, é justo lhe seja prestada homenagem

duradoura pelo empréstimo de seu nome para denominar o referido bem público.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.959/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 17 de março de 2009.

Carlin Moura, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.963/2009

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
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Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe visa dar

denominação a escola estadual de ensino fundamental situada no Município de Ouro

Preto.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art. 103, I,

“b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.963/2009 visa dar a denominação de Escola Estadual

Professora Daura de Carvalho Neto à escola estadual de ensino fundamental situada

no Distrito de Antônio Pereira, no Município de Ouro Preto.

A apresentação do projeto decorre de pedido formulado pelo Colegiado da referida

escola estadual, o qual, em reunião realizada em 4/8/2008, aprovou por unanimidade

dos votos de seus membros a indicação do nome da Profa. Daura de Carvalho Neto

para denominar aquela unidade de ensino.

A homenageada, nascida em 1901, teve sua vida profissional marcada pela carreira

de educadora no Colégio Providência, no Município de Mariana, indo depois para

Antônio Pereira lecionar na Escola Distrital Mista, com turma multisseriada. Além do

ensino convencional, ministrava também aulas de culinária. Era uma professora muito

querida e respeitada e tratava a todos com simplicidade e carinho.

Em reconhecimento ao seu trabalho, é justo que lhe seja prestada homenagem

duradoura por meio do empréstimo de seu nome para denominar o referido bem

público.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.963/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 17 de março de 2009.

Gláucia Brandão, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.970/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
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Relatório

De autoria do Deputado Almir Paraca, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Centro Mineiro de Cultura Comunitária - Centro de

Cultura São Paulo, com sede no Município de Belo Horizonte.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Cabe

agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, conforme

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.970/2009 pretende declarar de utilidade pública o Centro

Mineiro de Cultura Comunitária - Centro de Cultura São Paulo, com sede no

Município de Belo Horizonte, que tem por objetivo cooperar com a execução de

políticas públicas de proteção às crianças e aos adolescentes. Para consecução do

seu objetivo, promove cursos de informática e de manutenção de computadores;

incentiva as artes cênicas, o “designer” gráfico, a literatura e as manifestações

culturais de modo geral, Com isso propicia condições de uma vida digna e promissora

para esses jovens e maior integração na sociedade em que vivem, incentivando-lhes

a solidariedade e o cooperativismo.

O reconhecimento da instituição como de utilidade pública fortalecerá as iniciativas

que ali vêm sendo desenvolvidas.

Conclusão

Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.970/2009.

Sala das Comissões, 17 de março de 2009.

Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.990/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Centro Comunitário Rural do Ribeirão, com sede no Município de

Pouso Alto.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que
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concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.990/2009 objetiva declarar de utilidade pública o Centro

Comunitário Rural do Ribeirão, com sede no Município de Pouso Alto, que tem como

finalidade precípua oferecer à comunidade instalações adequadas para atender às

suas necessidades básicas. Para tanto, desenvolve ações para a construção de

espaço coberto e instalação da infra-estrutura necessária ao conforto das famílias ali

residentes, incluindo a instalação de sanitários e cozinha, possibilitando, assim, a

realização de eventos e comemorações da comunidade do Bairro Rural.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.990/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 17 de março de 2009.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.999/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Moradores de Aluguel do Bairro Santa Cruz, 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 2.999/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Moradores de Aluguel do Bairro Santa Cruz, com sede no Município de Belo

Horizonte, que possui como objetivo reivindicar o benefício da casa própria para seus
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associados, em consonância com o art. 6º da Constituição da República, que

relaciona a moradia como um dos direitos sociais.

Portanto, essa entidade luta para tornar efetivo esse importante direito

constitucional, especialmente, em relação aos excluídos e à população de baixa

renda, que devem estar assistidos para não serem alijados da possibilidade de

concretizar essa legítima aspiração.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.999/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 17 de março de 2009.

Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.006/2009

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação Folclórica Filhos de Santos Reis de

Pratápolis, com sede nesse Município.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.006/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Folclórica Filhos de Santos Reis de Pratápolis, que tem como objetivo fomentar o

folclore regional, dando ênfase à Folia de Reis.

A Associação realiza encontros folclóricos, desenvolve projetos que visem à

manutenção dos nossos costumes e estimula os jovens a participarem de atividades

culturais.

Por contribuir de forma substancial para a divulgação da cultura, é justa a

declaração dessa entidade como de utilidade pública.
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Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.006/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 17 de março de 2009.

Vanderlei Jangrossi, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.019/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Ademir Lucas, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Tropical - Ascotrop -, com

sede no Município de Contagem.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.019/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária Tropical, com sede no Município de Contagem, que tem

como finalidade precípua congregar órgãos e pessoas interessadas em atender às

demandas dos moradores locais.

A documentação anexada ao processo demonstra que a instituição desenvolve

atividades diversas, sempre com o intuito de promover condições de melhoria na

qualidade de vida de seus associados e dos carentes em geral, num processo de

participação concreta na consolidação da cidadania, o que constitui valiosa parceria

com o poder público.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.019/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 17 de março de 2009.

Walter Tosta, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.022/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Elmiro Nascimento, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Projeto Crescer - APC -, com sede no Município de

Carmo do Paranaíba.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.022/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Projeto Crescer, com sede no Município de Carmo do Paranaíba, que tem como

finalidade precípua prestar atendimento e assistência a menores, infratores ou não,

em situação de risco, residentes na localidade.

Para consecução de seu propósito, oferece-lhes apoio psicológico e moral;

proporciona-lhes educação e assistência médica para que tenham condição de

participar de atividades esportivas, culturais e de lazer. O seu trabalho, quando afeto

às garantias do menor, conta com o apoio do Poder Judiciário, do Ministério Público

do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Conselho Tutelar.

Dessa maneira, prepara as crianças e os adolescentes para o pleno exercício da

cidadania, ajudando-os a realizarem suas plenas potencialidades intelectuais, sociais

e afetivas.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.022/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 17 de março de 2009.

Walter Tosta, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.065/2007

Comissão de Segurança Pública
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Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Costa, o Projeto de Lei n° 1.065/2007 dispõe

sobre diretrizes para elaboração da Política Estadual de Segurança Pública.

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

que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma

do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Compete agora a esta Comissão emitir parecer sobre o mérito da proposição, nos

termos do art. 188, combinado com o art. 102, XV, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em exame tem por objetivo estabelecer diretrizes para a elaboração

da Política Estadual de Segurança Pública. Embora se refira a esse tema, consoante

expõe sua ementa, a proposição, em seu texto original, traça as bases de um

programa governamental de combate à violência, mediante indução à participação de

empresas no financiamento de projetos, as quais receberiam benefício tributário

como contrapartida.

A Comissão de Constituição e Justiça, atentando para imperfeições jurídicas da

proposição, apresentou o Substitutivo n° 1, que se refere a uma política estadual de

segurança pública a ser regulamentada pelo Poder Executivo, com a observância de

certas diretrizes análogas às estabelecidas na redação original da matéria.

O Substitutivo n° 1 também determina a constituição  de grupos de trabalho para a

elaboração de atos normativos que fundamentarão os programas decorrentes da

política pública assinalada, mencionando a compensação tributária sobredita.

Reconhecemos a elevada preocupação contida na proposição sob análise, assim

como o esforço da Comissão de Constituição e Justiça para corrigir alguns

problemas, permitindo que o projeto de lei possa prosperar.

A proposta se insere no contexto de aumento da criminalidade violenta a que temos

assistido nas últimas décadas, tanto no Estado quanto no Brasil, de acordo com

dados do Ministério da Justiça. Esse aumento da criminalidade tem ocorrido nos

grandes centros urbanos e nas regiões metropolitanas e tem se interiorizado,

apresentando ligações com o crime organizado.

Segundo o Anuário de Informações Criminais de Minas Gerais de 2007, o Estado
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apresentou um aumento significativo da criminalidade violenta no período de 1997 a

2003, com um acréscimo de 400% nas taxas anuais de crimes violentos por 100 mil

habitantes; a mesma tendência foi observada para o crime de roubo, com um

aumento aproximadamente de 580%, e de os homicídios, que subiram quase 100%.

Essa tendência parece ter sido interrompida entre 2004 e 2005, regredindo a

patamares bastante positivos em todos os indicadores. No entanto, mesmo com essa

regressão, a sensação de insegurança da população mineira pode ser facilmente

percebida pelas pesquisas de opinião realizadas pela mídia em geral.

Do ponto de vista do mérito, entendemos que o projeto na forma do Substitutivo nº

1, da Comissão de Constituição e Justiça, pode ajudar de maneira decisiva na

implementação de políticas públicas para a solução de diversos problemas de

segurança pública. Assim, concordamos com as modificações feitas por essa

Comissão e endossamos o substitutivo apresentado.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.065/2007 na

forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 17 de março de 2009.

João Leite, Presidente - Tenente Lúcio, relator - Maria Tereza Lara - Rômulo

Veneroso.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.838/2008

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Dinis Pinheiro, dispõe sobre a

obrigatoriedade da afixação de cartazes ou placas em instituições financeiras e outros

estabelecimentos que operam com financiamentos com informações sobre a Lei

Federal nº 8.078, de 11/9/90, e dá outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 30/10/2008, foi a proposição distribuída à

Comissão de Constituição e Justiça, que emitiu parecer preliminar pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo nº 1, que

apresentou.

Para atender ao que dispõe o art. 188, combinado com o art. 102, IV, “a”, do
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Regimento Interno, vem o projeto agora a esta Comissão para receber parecer

quanto ao mérito.

Fundamentação

A proposta em análise pretende assegurar o conhecimento do consumidor quanto

aos direitos que lhe são consagrados na Lei nº 8.078, de 11/9/90, que contém o

Código de Proteção e Defesa do Consumidor, no que concerne ao direito de quitar

antecipadamente os débitos relativos a financiamentos, mediante a redução

proporcional dos juros e demais empréstimos.

Propostas de conteúdo similar têm sido apresentadas nas mais diversas Casas

Legislativas do País e têm como objetivo precípuo evitar que os consumidores sejam

lesados em decorrência do desconhecimento de um direito que lhe é legalmente

assegurado. Propostas de conteúdo similar têm sido apresentadas nas mais diversas

Casas Legislativas do País e têm como objetivo precípuo evitar que os consumidores

sejam lesados em decorrência do desconhecimento de um direito que lhe é

legalmente assegurado.

Há controvérsia sobre a matéria no âmbito dos Juizados Especiais e dos Procons,

uma vez que os estabelecimentos bancários se recusam a cumprir o comando da

norma cogitada, em prejuízo daqueles que financiaram bens de consumo.

A matéria está em consonância com o princípio da transparência, e o consumidor,

em quaisquer oportunidades, deve ser devidamente informado sobre as condições

contratuais e, particularmente, sobre os direitos que lhe são garantidos pela lei, como

é o caso da quitação antecipada dos débitos relativos a financiamentos, mediante

desconto.

Entendemos que o Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça, aprimorou a proposta tanto sob o ponto de vista da técnica legislativa quanto

da concisão, remetendo para o Código de Proteção e Defesa do Consumidor as

penalidades a que estarão sujeitos os infratores da norma.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.838/2008 na

forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 17 de março de 2009.
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Adalclever Lopes, Presidente - Walter Tosta, relator - Délio Malheiros.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.948/2008

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 2.948/2008 estabelece

normas para a eventual realização de jogos relativos às Olimpíadas de 2016 no

território do Estado.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 18/12/2008, a proposição tramita em regime

de urgência, nos termos do disposto nos arts. 208 a 211 do Regimento Interno.

Compete a esta Comissão emitir parecer sobre a matéria, pronunciando-se quanto

aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.

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

Fundamentação

O projeto em tela estabelece normas que disciplinam as medidas a serem adotadas

pelo Estado, caso a cidade do Rio de Janeiro venha a ser escolhida como sede dos

Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016. Nessa hipótese, algumas partidas de

futebol seriam realizadas no Estado de Minas Gerais. Objetiva-se, pois, com a

proposição, conferir o devido respaldo legal ao comprometimento do Estado com a

candidatura da cidade do Rio de Janeiro.

Naturalmente, a realização de eventos de grande porte e de repercussão

internacional demanda uma série de medidas nos mais diversos setores de atuação

estatal, como transporte, segurança pública, turismo, etc. Muitas das medidas a

serem adotadas resultam de exigências do Comitê Olímpico Internacional, as quais

evidentemente devem ser harmonizadas com a legislação brasileira e, no caso dos

eventos a serem realizados no território do Estado de Minas Gerais, com a legislação

estadual.

Sob o aspecto jurídico-constitucional, não há óbice a que o Estado venha a dar

forma legal às medidas que pretende instituir para a viabilização operacional dos

jogos olímpicos; contudo, a análise da proposição revela que, em alguns pontos, há

disposições que podem suscitar questionamentos quanto à eventual extrapolação da

competência legislativa do Estado, que estaria a adentrar domínio de atuação



____________________________________________________________________________
603

institucional próprio de outros entes da Federação. Vislumbram-se ainda preceitos

que, nos termos em que se acham redigidos, podem levantar a objeção de ofensa ao

princípio da separação dos Poderes.

Por causa disso, preservando a idéia central da proposição, formulamos, ao final

deste parecer, substitutivo que, para além de afastar as inconsistências jurídicas

apontadas, busca adequar os termos do projeto à boa técnica legislativa.

Conclusão

Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 2.948/2008 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Estabelece normas para a eventual realização de jogos das Olimpíadas de 2016 no

território do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Para a eventual realização de jogos das Olimpíadas de 2016 no território

do Estado será observado o disposto nesta lei.

Art. 2º – Para os fins do disposto no art. 1º, o Estado adotará, no âmbito de sua

competência, as seguintes medidas:

I – reforçar a segurança pública, especialmente em áreas de interesse turístico, em

locais de acomodação de turistas, atletas e dignatários estrangeiros e nos estádios de

futebol, incluídas as suas imediações;

II – facilitar o trânsito de pessoas e de veículos nas áreas mencionadas no inciso I;

III – zelar pelo cumprimento das normas relativas a contratos de publicidade e

propaganda, coibindo a prática de atos ilícitos que possam comprometer, de forma

direta ou indireta, a realização dos eventos olímpicos;

IV – assegurar que os eventos olímpicos sejam realizados sem prejuízo da proteção

ao meio ambiente;

V – planejar e organizar as finanças estaduais para garantir recursos necessários à

implementação dos eventos olímpicos;

VI – realizar as obras de infra-estrutura necessárias à realização dos eventos, à

acomodação de turistas e atletas e à oferta de bens e serviços públicos à população;

VII – desenvolver ações de estímulo ao envolvimento da iniciativa privada na
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realização dos eventos olímpicos, podendo adotar medidas de incentivo fiscal e

creditício;

VIII – promover a integração entre todos os setores da administração pública

estadual que atuem em áreas afetas, de modo direto ou indireto, à realização dos

eventos olímpicos, como saúde, segurança pública, transportes, turismo, indústria e

comércio;

IX – adotar as medidas solicitadas pelo Comitê Olímpico Internacional – COI – para

garantir a boa realização dos eventos olímpicos;

X – cooperar com as autoridades federais e municipais no que for necessário para

garantir a boa realização dos eventos olímpicos.

§ 1° – Os bens de domínio estadual, ainda que sejam  objeto de utilização por

terceiros, serão disponibilizados para a realização dos eventos olímpicos, sempre que

necessário para garantir o exercício das atribuições definidas no “caput” deste artigo.

§ 2° – A disponibilização dos bens de domínio estad ual, nos termos do § 1° deste

artigo, dar-se-á com a observância das garantias asseguradas pela legislação

brasileira em caso de imposições restritivas ao patrimônio e aos interesses dos

particulares.

Art. 3º – O Estado poderá suspender, em ato divulgado com antecedência mínima

de cento e oitenta dias, a concessão de meia-entrada e gratuidade nos eventos

olímpicos.

Art. 4º – As autoridades estaduais deverão, no âmbito de sua competência, atuar e

cooperar com as autoridades federais na investigação e na repressão a atos ilícitos

que infrinjam os direitos sobre os símbolos relacionados com os Jogos Olímpicos e

Paraolímpicos de 2016.

Parágrafo único – Entende-se por símbolos relacionados com os Jogos Olímpicos e

Paraolímpicos de 2016:

I – os signos graficamente distintivos, bandeiras, lemas, emblemas e hinos criados

pelo COI;

II – as denominações “Jogos Olímpicos”, “Jogos Paraolímpicos”, “Jogos Olímpicos

Rio 2016”, “Jogos Paraolímpicos Rio 2016”, “XXXI Jogos Olímpicos”, “Rio 2016”, “Rio

Olimpíadas”, “Rio Olimpíadas 2016”, “Rio Paraolimpíadas”, “Rio Paraolimpíadas
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2016” e demais abreviações e variações;

III – o nome, o emblema, a bandeira, o hino, o lema, as marcas e outros símbolos

do Comitê Organizador dos XXXI Jogos Olímpicos Rio 2016 e dos Jogos

Paraolímpicos Rio 2016;

IV – os mascotes, marcas, tocha e outros símbolos relacionados com os XXXI

Jogos Olímpicos Rio 2016 e Jogos Paraolímpicos Rio 2016.

Art. 5º – No período de realização dos Jogos Rio 2016 e em períodos antecedente

e subseqüente, poderá ser suspensa a veiculação de publicidade e propaganda em

espaços de propriedade do Estado nas áreas de interesse dos Jogos Rio 2016 e em

veículos de transporte coletivo de passageiros.

§ 1º – Os períodos antecedente e subseqüente e as áreas de interesse dos Jogos

Rio 2016 serão definidos em regulamento.

§ 2º – A suspensão a que se refere o “caput” deste artigo está condicionada a

requerimento escrito do Comitê Organizador dos Jogos Rio 2016, devidamente

fundamentado, apresentado ao órgão competente com antecedência mínima de

cento e oitenta dias da data de abertura dos Jogos.

§ 3º – É facultada ao Comitê Organizador dos Jogos Rio 2016 a exclusividade na

utilização dos espaços publicitários a que se refere o “caput” deste artigo, a preços

equivalentes aos praticados em 2008, devidamente corrigidos.

§ 4º – A suspensão a que se refere o “caput” deste artigo dar-se-á com a

observância das garantias asseguradas pela legislação brasileira em caso de

imposições restritivas ao patrimônio e aos interesses dos particulares.

§ 5º – Excluem-se do disposto neste artigo os anúncios indicativos.

Art. 6º – As autoridades estaduais, no âmbito de sua competência, deverão atuar e

cooperar com as autoridades federais na investigação e na repressão a práticas

publicitárias e medidas de caráter comercial que, sem a aquiescência das autoridades

organizadoras, visem a tirar proveito do destaque de um determinado evento

olímpico.

Art. 7º – Compete ao Estado, por meio da Secretaria de Estado de Transporte e

Obras Públicas – Setop – ou por meio de órgão que vier a sucedê-la, implantar, em

articulação com os órgãos de transporte e trânsito federal e municipais, operação
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especial de trânsito e transporte que garanta a mobilidade da frota de veículos

credenciados para os Jogos Rio 2016, dos organizadores dos jogos, dos atletas

participantes, dos turistas e dos demais espectadores dos eventos olímpicos.

Art. 8º – O Estado implementará, observada a legislação ambiental brasileira, as

medidas exigidas pelo COI relacionadas com a estratégia ambiental e sustentável dos

Jogos Rio 2016, cabendo-lhe, em especial:

I – desenvolver um programa ambiental integrado dos Jogos Rio 2016, o qual se

concentrará em atividades específicas, visando a melhorar a qualidade das vias

fluviais e do corpo hídrico urbano, especialmente aqueles próximos às instalações

olímpicas ou que sejam parte delas;

II – condicionar a implantação de instalações e a realização de atividades efetiva ou

potencialmente causadoras de alteração no meio ambiente e na qualidade de vida à

prévia elaboração de estudo de impacto ambiental – EIA – e de relatórios de impacto

ambiental – Rima – e de impacto ocupacional;

III – intensificar a fiscalização e a repressão, em áreas de preservação permanente,

de atividades que contribuam para descaracterizar ou prejudicar os atributos e

funções essenciais dessas áreas.

Parágrafo único – O EIA e os relatórios a que se refere o inciso II do “caput” deste

artigo terão ampla publicidade e serão submetidos ao órgão competente, ouvida a

sociedade em audiências públicas, informando-se aos interessados que o solicitarem

no prazo de dez dias.

Art. 9° – O Estado, nos limites de sua competência,  atenderá ao plano apresentado

na candidatura à sede dos Jogos Rio 2016 e desenvolverá programas e projetos para

aproveitamento posterior de todas as instalações dos Jogos, a fim de assegurar sua

viabilidade em longo prazo e o benefício da comunidade.

Art. 10 – As construções e instalações para os Jogos Rio 2016 observarão as

regras de acessibilidade e funcionalidade para pessoas portadoras de deficiência,

previstas pelas normas e pelas legislação vigentes, bem como as diretrizes do COI.

Art. 11 – O Estado, observada a Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de

2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, a bem como os limites de sua

responsabilidade, disponibilizará, em favor do Comitê Organizador dos Jogos Rio
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2016, gratuitamente, serviços médicos, de segurança, de saúde e outros de sua

competência, necessários ao desempenho das atribuições do Comitê.

Art. 12 – O Estado procederá a avaliações de ordem financeira e orçamentária

visando à inclusão, nos projetos de lei de planos plurianuais, de diretrizes

orçamentárias e de orçamentos referentes aos exercícios financeiros compreendidos

entre 2009 e 2016, de normas e dotações orçamentárias necessárias a assegurar

recursos públicos suficientes para viabilizar os projetos contidos no dossiê de

candidatura dos Jogos Rio 2016, relacionadas, em especial, com investimentos em:

I – saúde;

II – meio ambiente;

III – transportes e vias públicas estaduais;

IV – segurança;

V – construção e modernização de instalações desportivas;

VI – sustentabilidade do esporte olímpico.

Art. 13 – A realização de eventos de grande porte, abertos ao público, entre os dias

28 de julho e 20 de agosto de 2016, em Municípios que venham a ser sede de jogos

de futebol das Olimpíadas e em Municípios vizinhos, somente será admitida mediante

licença do órgão estadual responsável pelos assuntos afetos à segurança pública,

nos termos de regulamento.

Parágrafo único – Para os efeitos deste artigo, entende-se por evento de grande

porte a atividade desportiva, recreativa, cultural ou artística, de caráter excepcional,

realizada em área pública, com público igual ou superior a quinze mil pessoas.

Art. 14 – O período compreendido entre os dias 3 e 13 de agosto de 2016 será de

recesso escolar no sistema estadual de ensino, sem prejuízo do cumprimento da

carga horária anual mínima.

Art. 15 – Na contratação de trabalhadores temporários para os Jogos Rio 2016,

serão adotadas ações afirmativas que garantam a representação da diversidade

racial brasileira e a inclusão dos portadores de necessidades especiais.

Art. 16 – O Estado empregará os meios necessários para promover a segurança da

população durante a realização dos Jogos Rio 2016, em especial:

I – o desenvolvimento e o aprimoramento de técnicas de segurança para as forças
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policiais, com ênfase em comando e controle associados à inteligência;

II – a atuação em conjunto com a União e os Municípios, preservadas as

respectivas competências, conforme planejamento operacional elaborado sob a

coordenação dos órgãos federais.

Art. 17 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 17 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo - Padre João -

Sebastião Costa - Ronaldo Magalhães.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 19 DE MARÇO DE 2009

ATAS

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

16ª LEGISLATURA, EM 17/3/2009

Presidência dos Deputados José Henrique e Fábio Avelar

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Atas (2) -

Correspondência: Ofícios - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de

Proposições: Projetos de Lei nºs 3.101 a 3.109/2009 - Requerimentos nºs 3.441 a

3.459/2009 - Requerimentos dos Deputados Domingos Sávio e outros, Domingos

Sávio e Sávio Souza Cruz e da Deputada Rosângela Reis (3) - Comunicações:

Comunicações das Comissões de Administração Pública, de Cultura, de Educação,

de Política Agropecuária, de Saúde, do Trabalho, de Assuntos Municipais e de

Turismo e dos Deputados Mauri Torres, Dalmo Ribeiro Silva (2) e Sávio Souza Cruz -

Registro de presença - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Tenente Lúcio,

Wander Borges, André Quintão e Carlos Mosconi - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase:

Abertura de Inscrições - Decisão da Presidência - Decisões da Mesa (5) - Palavras do

Sr. Presidente - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho

de Requerimentos: Requerimentos da Deputada Rosângela Reis (3) e do Deputado

Domingos Sávio; deferimento - Requerimento do Deputado Sávio Souza Cruz;

indeferimento - Requerimento da Deputada Ana Maria Resende; deferimento;

discurso do Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Requerimento do Deputado Inácio

Franco; deferimento; discurso do Deputado Fábio Avelar - Requerimento do

Deputado Gilberto Abramo; deferimento; discurso do Deputado Getúlio Neiva -

Inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos - Palavras do Sr. Presidente

- Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - José Henrique - Dinis Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento

Rodrigues - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Almir Paraca -

Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro -
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Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos Mosconi -

Carlos Pimenta - 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 - Gilberto

Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair

Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada -

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

Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise -

Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz - Sebastião

Costa - Sebastião Helvécio - Tenente Lúcio - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda

- Walter Tosta - Wander Borges - 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 das atas das

duas reuniões anteriores.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Tenente Lúcio, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura das atas das

duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.

Correspondência

- O Deputado Braulio Braz, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte correspondência:

OFÍCIOS

Dos Srs. Gilmar Mendes, Presidente do STF, e Cezar Peluso, Vice-Presidente do

STF, prestando informações relativas às Ações Diretas de Inconstitucionalidade n°s

2.113 e 2.447, respectivamente.

Dos Srs. Helder Valin e Marcelo Nilo, Presidentes das Assembleias Legislativas de

Goiás e da Bahia, respectivamente, comunicando a composição da Mesa eleita para

o biênio 2009-2011.
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Do Sr. Carlos Sampaio, Ouvidor-Geral da Câmara dos Deputados, encaminhando

exemplar de edição contendo as palestras e discussões ocorridas no I Encontro

Nacional de Ouvidorias Parlamentares. (- À Ouvidoria Parlamentar.)

Do Sr. Alceu José Torres Marques, Procurador-Geral de Justiça, prestando

informações relativas ao Projeto de Lei nº 2.882/2008, em atenção a pedido da

Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.882/2008.)

Do Sr. Wanderley Ávila, Conselheiro-Presidente do Tribunal de Contas do Estado,

comunicando que essa Corte aprovou o encaminhamento a este Legislativo de

manifestação favorável à instauração de CPI para apurar a legalidade do pagamento

de remuneração de servidores e membros em todos os Poderes e órgãos. (- À Mesa

da Assembleia.)

Do Sr. Dilzon Melo, Secretário de Desenvolvimento Regional, convidando para o

“workshop” do Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento, em 10/3/2009.

Do Sr. Wilson Dornelas Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal de Monte

Carmelo, encaminhando, em atendimento aos Princípios Gerais da Administração

Pública, cópia do Detalhamento de Receitas e Despesas dessa Casa Legislativa. (- À

Comissão de Assuntos Municipais.)

Do Sr. Paulo Henrique Pereira Alves, Presidente da Câmara Municipal de Pouso

Alegre, convidando para audiência pública em que será debatida a iniciativa da

Cemig de centralizar grande parte de seus serviços em Belo Horizonte, com

prováveis prejuízos para os consumidores e eletricitários sul-mineiros.

Do Sr. Belmar Azze Ramos, Defensor Público-Geral do Estado, encaminhando

cópia da metodologia do Grupo de Atuação Estratégica Permanente - Gaep - da

Defensoria Pública do Estado e relatório de atuação na cadeia pública de Matozinhos.

(- À Comissão de Segurança Pública.)

Do Sr. José Elcio Santos Monteze, Diretor-Geral do DER-MG (2), prestando

informações relativas aos Requerimentos n°s 3.132 e  3.139/2008, da Comissão de

Participação Popular.

Do Sr. Antonio Augusto Pantaleão, Líder da Bancada do PMDB na Câmara

Municipal de Conceição das Alagoas, solicitando apoio desta Casa para a derrubada,

pelas razões que menciona, do veto oposto pelo Chefe do Executivo à Proposição de
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Lei nº 18.869. (- Anexe-se à Proposição de Lei nº 18.869.)

Do Sr. Aymbiré Francisco Almeida da Fonseca, Gerente-Geral da Embrapa,

informando, em atendimento ao disposto na Lei nº 8.666, convênios firmados com a

Epamig, com as especificações que menciona. (- À Comissão de Fiscalização

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

do Regimento Interno.)

Da Sra. Eliane Borges da Silva, Presidente da Fundação Cultural Palmares

(substituta), informando, em atendimento a disposição legal, celebração de convênio

entre essa Fundação e o Grupo Cultural Semente do Vale do Jequitinhonha, para

realização do “II Encontro de Tamborzeiros do Rosário do Vale do Jequitinhonha”. (-

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. Euvaldo M. Bittencourt Junior, Gerente de Projetos da Secretaria de Gestão

da Política de Direitos Humanos, da Secretaria Especial dos Direitos Humanos, da

Presidência da República, informando a celebração de termo de cooperação entre a

União e a UFMG e a liberação dos correspondentes recursos financeiros. (- À

Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição

Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Marx Fernandes dos Santos, Gerente Regional da CEF, informando a

liberação de recursos financeiros destinados à Copasa-MG. (- À Comissão de

Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art.

100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Paulo Roberto Messias Strack, responsável pela Central de Convênios da

Embratur, informando a celebração de convênio entre esse órgão e a Secretaria de

Turismo e a liberação dos correspondentes recursos financeiros. (- 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. Regina Célia Batista Cordeiro, Delegada da Receita Federal do Brasil em

Belo Horizonte, comunicando a mudança do endereço do órgão.

Do Sr. Sidnei Borges Fidalgo, Diretor do Departamento de Execução e Avaliação do

PNSP, do Ministério da Justiça, encaminhando a relação dos convênios celebrados
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em 2008 entre esse Ministério e o Estado. (- À Comissão de Fiscalização Financeira,

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

Regimento Interno.)

Do Sr. Fernando Antônio Pereira Cançado, Diretor de Coordenação do Sindicato

dos Trabalhadores em Telecomunicações de Minas Gerais - Sinttel-MG -, solicitando

seja realizada nesta Casa audiência pública para debater a regulamentação da

profissão de atendente de “call center”. (- À Comissão do Trabalho.)

Do Sr. Alexandre Braga, Coordenador de Comunicação da União de Negros pela

Igualdade - Unegro -, parabenizando esta Casa pela aprovação, no 1º turno, do

Projeto de Lei nº 2.177/2008, que cria o Conselho Estadual de Políticas de Promoção

da Igualdade Racial - Conepir -, e solicitando empenho em favor de sua aprovação no

2º turno. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.177/2008.)

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 3.101/2009

Dá denominação à rodovia que liga a cidade de Senador Amaral à BR-381.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominada Rodovia Prefeito José Nilton de Almeida a rodovia que

liga a cidade de Senador Amaral à BR-381.

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

Sala das Reuniões, 17 de março de 2009.

Alberto Pinto Coelho

Justificação: Nosso homenageado, José Nilton de Almeida, cravou,

indubitavelmente, com honradez e bons exemplos, seu nome na história recente de

Senador Amaral.

Nascido em 20 de fevereiro de 1954, filho de Afonso Silvério de Almeida e Alzira

Vasconcelos de Almeida, bacharelou-se em Administração de Empresas, escolha

que, certamente, já revelava seu espírito empreendedor. O interesse pela vida pública



____________________________________________________________________________
614

viria mais tarde, talvez em razão do ideal que José Nilton de Almeida tinha de

colaborar para o desenvolvimento de sua terra natal, movido, sempre, pela dedicação

aos interesses comuns.

Concorreu, assim, às eleições de 1992, elegendo-se Prefeito para o período de

1993 a 1996, alavancando o incipiente Município com uma gestão marcada pela

realização de obras de infra-estrutura e pela defesa intransigente da melhoria da

qualidade de vida nas zonas urbana e rural. Seu governo priorizou, dessa forma, a

recuperação das estradas intermunicipais, com a edificação de pontes, calçamento

de vias urbanas, reforma de escolas, aquisição da frota de veículos da Prefeitura,

eletrificação rural, instalação do serviço de telefonia no Distrito de Ponte Segura,

construção de redes de esgoto e implantação dos serviços da Copasa.

Os exemplos de uma administração pública responsável e competente,

desenvolvida no Município de Senador Amaral sob a gestão do saudoso José Nilton

de Almeida, repercutiram na região e se tornaram referenciais para as localidades

vizinhas que, à época, reivindicavam sua emancipação, espelhando-se na trajetória

bem-sucedida do Município amaralense.

Agora, com a ligação asfáltica entre Senador Amaral e a BR-381, o Município

certamente experimentará um novo ciclo de desenvolvimento. Propomos, portanto,

uma justa homenagem àquele que foi o guardião e defensor incansável do progresso

e de uma vida sempre melhor para o povo amaralense.

- 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 3.102/2009

Declara de utilidade pública a Associação Jenipapense de Assistência à Infância -

Ajenai -, com sede no Município de Jenipapo de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Assistência à Infância - Ajenai -, com sede no Município de Jenipapo de Minas.

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

Sala das Reuniões, 17 de março de 2009.
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Alberto Pinto Coelho

Justificação: Com a atuação voltada para a zona rural do Município de Jenipapo de

Minas, a Associação Jenipapense de Assistência à Infância - Ajenai - tem por escopo

amparar a criança e o adolescente por meio de ações básicas de saúde, nutrição,

assistência social, educação, esporte, cultura e lazer.

Com esse propósito, promove os direitos da criança e do adolescente, contribui

para a redução da violência familiar e comunitária, apóia a profissionalização dos

adolescentes e trabalha para fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários na

busca de integração social.

Ademais, luta pela proteção à saúde da família e da gestante, por meio de ações

básicas de saúde preventiva e curativa; pelo combate à fome, incentivando hortas

comunitárias, alimentação alternativa e aumento de produção de alimentos, para

melhorar a infra-estrutura da comunidade e gerar rendas; pela redução dos bolsões

de miséria, com programas nas áreas de habitação e saneamento básico; e pela

preservação do meio ambiente.

Diante da importância das atividades da Ajenai, esperamos contar com o apoio dos

nobres pares à aprovação deste projeto de lei, que pretende declará-la de utilidade

pública.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.103/2009

Revoga o título de utilidade pública da entidade denominada Ação Social São

Miguel - Aciel -, com sede no Município de Santos Dumont.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica revogado o título de utilidade pública da entidade denominada Ação

Social São Miguel - Aciel -, com sede no Município de Santos Dumont, outorgado

pela Lei nº 11.593, de 3 de setembro de 1994.

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

Sala das Reuniões, 17 de março de 2009.

Alberto Pinto Coelho
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Justificação: Em 29/12/2008, assembleia extraordinária dos associados da Ação

Social São Miguel decidiu, por unanimidade, pela extinção da entidade como pessoa

jurídica, para torná-la um ponto de apoio de evangelização da Paróquia de São

Miguel e Almas, do Município de Santos Dumont.

Dificuldades financeiras e duplicidade de funções entre as obras sociais da

Paróquia de São Miguel e Almas fundamentaram a decisão. Por um lado, como

pessoa jurídica, a organização ficava impedida de destinar à Paróquia recursos

obtidos com a realização de eventos que promovia, o que dificultava a reforma da

matriz, realizada pela comunidade. Por outro lado, as obras sociais da Paróquia

passarão a ser executadas pela União de Promoção e Assistência Social

Sandumonense - Upas -, declarada de utilidade pública pela Lei nº 9.270, de 1986.

Acrescente-se que, em obediência ao art. 30 do estatuto da Aciel, que determina a

destinação de seus bens remanescentes, em caso de extinção, a entidade de

idênticos objetivos da Paróquia São Miguel e Almas, ficou aprovada na referida

assembleia extraordinária a transferência de tais bens para a União de Promoção e

Assistência Social Sandumonense.

Diante do exposto, esperamos contar com o apoio dos nobres pares à aprovação

deste projeto de lei, que revoga o título de utilidade pública concedido à entidade

Ação Social São Miguel.

- 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 3.104/2009

Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -

DER-MG - a doar ao Município de Uberlândia o imóvel que especifica.

A Assembleia 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 doar ao Município de Uberlândia imóvel com área de

288.134m² (duzentos e oitenta e oito mil cento e trinta e quatro metros quadrados),

correspondente às glebas 1, 3 e 4 da Fazenda do Óleo, situado nesse Município,

registrado sob o nº 28.474, a fls. 251 do Livro 3-AE, no Cartório de Registro de
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Imóveis da Comarca de Uberlândia.

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

construção de habitações de interesse social.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do doador se, no

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

tiver sido dada a finalidade prevista no parágrafo único do art. 1º.

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

Sala das Reuniões, 17 de março de 2009.

Luiz Humberto Carneiro

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Governador do

Estado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.358/2008 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.105/2009

Declara de utilidade pública a associação O Girassol, com sede no Município de Rio

Pardo de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a associação O Girassol, com sede no

Município de Rio Pardo de Minas.

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

Sala das Reuniões, 17 de março de 2009.

Paulo Guedes

Justificação: A associação O Girassol, fundada em 30/7/2007, com sede no

Município de Rio Pardo de Minas, é uma entidade de direito privado, de proteção aos

direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes, de combate à exploração

infantil e de prevenção, proteção e recuperação do meio ambiente. A instituição não

tem fins lucrativos, tem duração indeterminada, e suas finalidades são entre outras:

assegurar à criança e ao adolescente a efetivação dos direitos referentes à vida, à

saúde, à alimentação, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária;

proteger a criança e o adolescente, assegurando-lhes oportunidades e facilidades,

com vistas ao seu desenvolvimento físico-mental, moral e social; estimular o pleno

exercício da cidadania por meio da educação; combater a prostituição infantil e a
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exploração sexual da criança e do adolescente; promover campanhas educativas

com vistas à proteção, preservação e recuperação do meio ambiente.

Em face do exposto, encaminho este projeto de lei aguardando a aprovação desta

Casa.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.106/2009

Declara de utilidade pública o Lar de Meninas Maddalena Medioli - Lameb -, com

sede no Município de Betim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública, o Lar de Meninas Maddalena Medioli -

Lameb -, com sede no Município Betim.

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

Sala das Reuniões, 17 de março de 2009.

Inácio Franco

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

Meninas Maddalena Medioli, também designado pela sigla Lameb, fundado em

18/9/2000. Trata-se de associação sem fins lucrativos de caráter educacional, cultural

e de assistência social.

Pessoa jurídica de direito privado, o Lar de Meninas Maddalena Medioli tem por

finalidade o atendimento a crianças de até 8 anos que se encontrem violadas em

seus direitos e receberam medida de proteção conforme a Lei nº 8.069, de 1969 -

Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA - art. 101, VII, medida aplicada pelo

Conselho Tutelar ou autoridade competente; a criança de 9 a 12 anos, do sexo

feminino, em situação de carência ou vulnerabilidade social, encaminhadas pelos

setores da rede social, escola ou demanda espontânea; e a adolescentes de 13 a 18

anos, do sexo feminino, em situação de carência social, em programas de promoção,

aprendizagem e profissionalização.

Todo o trabalho da associação está baseado no respeito à dignidade e aos direitos

das crianças em suas diferenças individuais, sociais, culturais, econômicas, religiosas
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e em uma concepção que faz do brincar a forma privilegiada de expressão, de

pensamento e de integração da criança, sempre com o objetivo de lhe garantir o

acesso aos bens sócio-culturais disponíveis.

Por ser justo, espero contar com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste

projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.107/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Cultural Felício dos Santos,

com sede no Município de Mateus Leme.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Felício dos Santos, com sede no Município de Mateus Leme.

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

Sala das Reuniões, 17 de março de 2009.

Irani Barbosa

Justificação: A Associação Comunitária Cultural Felício dos Santos vem prestando

relevantes serviços de caráter cultural e social e de gestão comunitária. Sendo

declarada de utilidade pública, a entidade terá maiores facilidades para desenvolver

seu trabalho.

Considerando que a entidade preenche todos os requisitos exigidos pela legislação

em vigor, conto com o apoio dos nobres Deputados para aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.108/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Cidade Alta - ACCA -, com

sede no Município de Peçanha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública, a Associação Comunitária Cidade Alta -
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ACCA -, com sede no Município de Peçanha.

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

Sala das Reuniões, 17 de março de 2009.

Sebastião Helvécio

Justificação: A Associação Comunitária Cidade Alta - ACCA -, em pleno

funcionamento desde 10/7/2005, não tem fins lucrativos, e sua diretoria é composta

por pessoas idôneas.

A Associação tem por finalidade adquirir benfeitorias para construção de posto de

atendimento médico; construção de áreas de esportes para a população,

especialmente os jovens; construção de escola de ensino fundamental e cursos

profissionalizantes; assistência às pessoas carentes dos Bairros Taquaral de Baixo e

de Cima.

No desenvolvimento de suas atividades, presta serviços gratuitos, não remunera os

membros de sua diretoria pelo exercício específico de suas funções, não distribui

lucros, vantagens nem bonificações a dirigentes, associados ou mantenedores, sob

nenhuma forma.

Sendo assim, apresenta os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública,

razão pela qual esperamos a anuência dos nobres colegas ao título declaratório

proposto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.109/2009

Dá denominação ao trecho da Rodovia LMG-800 que liga o entroncamento da MG-

10 ao Aeroporto de Confins.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominado Embaixador José Aparecido de Oliveira o trecho da

Rodovia LMG-800 que liga o entroncamento da MG-10 ao Aeroporto de Confins.

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

Sala das Reuniões, 17 de março de 2009.

Ademir Lucas
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Justificação: Natural de Conceição do Mato Dentro, José Aparecido de Oliveira,

após concluir seus estudos em Ouro Preto e Belo Horizonte, projetou-se como

jornalista, trabalhando na Rádio Inconfidência, no “Diário do Comércio”, “Correio do

Dia”, “Correio da Manhã” (Rio de Janeiro), e “Estado de Minas”, e como Diretor da

“Revista Alterosa” e “Diário de Minas”. Nessa área, foi Diretor da Associação Mineira

de Imprensa, do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais e da

Federação Nacional dos Jornalistas.

Inicia sua vida pública como um dos mais destacados líderes da resistência

democrática da sua geração. Na campanha eleitoral de 1960, participa do movimento

que conduz Jânio Quadros à Presidência da República e, nesse governo, ocupa a

Secretaria da Presidência da República. Em 1962, é eleito Deputado Federal, sendo

um dos dez mais votados em Minas Gerais. Na Câmara dos Deputados tem singular

atuação, afirmando-se como líder do movimento de renovação e revitalização da

União Democrática Nacional - UDN.

Com a renúncia de Jânio Quadros, tem seu mandato como Deputado Federal

cassado pelo regime militar, além dos direitos políticos suspensos por quase duas

décadas. Como cidadão, apresenta protesto judicial contra o comando militar

revolucionário, por intermédio do advogado Sobral Pinto, e, durante o período de

exceção, exerce atividades empresariais e intelectuais, além de atuar na resistência

democrática.

Em Minas Gerais, foi Secretário de Agricultura e, no governo Magalhães Pinto,

exerce as funções de Secretário de Governo e do Interior e Justiça, cargos em que

reafirma suas qualidades de administrador e de homem público.

Em 1982, ao readquirir os direitos políticos, é eleito Deputado Federal por Minas

Gerais e designado, pelo Governador Tancredo Neves, para a instituição da

Secretaria de Cultura. Como seu primeiro titular, promove o Fórum Nacional de

Secretários da Cultura, do qual foi o primeiro Presidente.

Em 1985, o Presidente da República eleito, Tancredo Neves, designa-o Ministro da

Cultura, cargo criado na esfera da administração federal. Posteriormente, é

convidado, pelo Presidente José Sarney, para exercer o cargo de Governador do

Distrito Federal.
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Em outubro de 1992, é nomeado Embaixador do Brasil junto a Portugal e apresenta

suas credenciais ao então Presidente Mário Soares. Nesse cargo, lança a proposta

político-diplomática da criação da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.

Seu último cargo político é o de assessor especial de Relações Internacionais na

gestão de Itamar Franco no governo de Minas Gerais. Antes de adoecer, preside a

Fundação Oscar Niemeyer. Como reconhecimento da atividade desenvolvida e pela

obra realizada, foram-lhe concedidas condecorações por Chefes de Estado e de

Governo de diversos países.

Com seu falecimento, em 19/10/2007, José Aparecido de Oliveira deixa um vazio

na política nacional, mas permanecerá na memória dos mineiros por meio da

homenagem pretendida por este projeto de lei, para o qual contamos com o apoio dos

nobres pares.

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

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

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 3.441/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o 14º Grupo de Artilharia de Campanha - Grupo Fernão

Dias por seus 91 anos de criação. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 3.442/2009, do Deputado Carlin Moura, em que pleiteia sejam solicitadas ao

Secretário de Transportes e ao Diretor-Geral do DER-MG providências para que seja

incluído no Programa Estadual de Pavimentação - Proacesso - o trecho da MG-229

compreendido entre o entroncamento da MG-10 e a cidade de Senhora do Porto. (- À

Comissão de Transporte.)

Nº 3.443/2009, do Deputado Carlin Moura, em que pleiteia seja solicitado ao

Secretário de Cultura e ao Presidente do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e

Artístico de Minas Gerais - Iepha-MG - que intercedam junto à direção da empresa

Claro com vistas à transferência para outro local das antenas de transmissão

instaladas junto à Capela de São Domingos do Rio do Peixe, em Dom Joaquim,

visando à preservação do patrimônio histórico-cultural do Estado. (- À Comissão de

Cultura.)
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Nº 3.444/2009, do Deputado Carlin Moura, em que pleiteia sejam solicitadas à

Secretaria de Educação informações sobre matéria veiculada no “site”

www.estadao.com.br, em 23/2/2009, na qual se denuncia que o Estado não

apresentou ao Ministério da Educação projeto para financiamento da reestruturação

da rede estadual de ensino técnico; e sobre os convênios que essa Secretaria

mantém com o Sistema S e escolas particulares. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 3.445/2009, do Deputado Delvito Alves, em que pleiteia sejam solicitadas ao

Presidente do Tribunal de Justiça providências a fim de que se agilize a instalação da

2ª Vara da Comarca de Vazante.

Nº 3.446/2009, do Deputado Delvito Alves, em que pleiteia sejam solicitadas ao

Presidente do Tribunal de Justiça providências a fim de que se agilize a instalação da

2ª Vara da Comarca de Buritis.

Nº 3.447/2009, do Deputado Delvito Alves, em que pleiteia sejam solicitadas ao

Presidente do Tribunal de Justiça providências a fim de que se agilize a instalação da

2ª Vara da Comarca de Arinos.

Nº 3.448/2009, do Deputado Delvito Alves, em que pleiteia sejam solicitadas ao

Presidente do Tribunal de Justiça providências a fim de que se agilize a instalação de

uma vara cível e uma vara criminal na Comarca de Unaí. (- Distribuídos à Comissão

de Administração Pública.)

Nº 3.449/2009, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja formulado voto de

aplauso ao “Diário de Araguari” pela realização do evento “Melhores do Campeonato

Amador 2008”. (- À Comissão de Educação.)

Nº 3.450/2009, do Deputado Weliton Prado, em que pleiteia sejam solicitadas ao

Governador do Estado providências para liberação de recursos destinados à

aquisição de veículo a ser utilizado pelo Conselho Tutelar do Município de

Inconfidentes.

Nº 3.451/2009, do Deputado Weliton Prado, em que pleiteia sejam solicitadas ao

Secretário de Desenvolvimento Social providências para liberação de recursos

destinados à aquisição de veículo a ser utilizado pelo Conselho Tutelar do Município

de Inconfidentes. (- Distribuídos à Comissão do Trabalho.)

Nº 3.452/2009, do Deputado Weliton Prado, em que pleiteia sejam solicitadas ao
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Secretário de Desenvolvimento Social providências para liberação de recursos

destinados à revitalização de praças e ao asfaltamento de ruas do Município de

Ilicínea.

Nº 3.453/2009, do Deputado Weliton Prado, em que pleiteia sejam solicitadas ao

Governador do Estado providências para liberação de recursos destinados à

revitalização de praças e ao asfaltamento de ruas do Município de Ilicínea. (-

Distribuídos à Comissão de Transporte.)

Nº 3.454/2009, do Deputado Sebastião Helvécio, em que solicita seja encaminhado

ao Secretário de Desenvolvimento Social pedido de providências para a inclusão do

Município de Juiz de Fora no Programa Estruturador 033, Poupança Jovem, previsto

no Plano Plurianual de Ação Governamental 2008-2011. (- À Comissão de

Educação.)

Nº 3.455/2009, do Deputado Chico Uejo, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos pelos 40 anos de

relevantes serviços prestados por essa empresa à população. (- À Comissão de

Transporte.)

Nº 3.456/2009, do Deputado Sávio Souza Cruz, em que solicita seja formulada

manifestação de apoio ao Sr. Otávio Luciano Camargo Sales de Magalhães,

Vereador no Município de Muzambinho, pelo enfrentamento corajoso e idealista

contra a ingerência do Promotor de Justiça local na Câmara Municipal de

Muzambinho. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 3.457/2009, da Comissão de Assuntos Municipais, em que solicita sejam

encaminhadas ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES

- as sugestões apresentadas e discutidas em audiência pública dessa Comissão em

Janaúba, em 9/3/2009, relativas à paralisação das atividades do Frigorífico

Independência nesse Município. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 3.458/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que pleiteia sejam

solicitadas ao Comandante-Geral da PMMG providências para a mudança da

denominação Grupo Especial de Patrulhamento de Áreas de Risco - Gepar -, em face

da discriminação nela contida. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 3.459/2009, da Comissão de Administração Pública, em que pleiteia sejam
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solicitadas ao Presidente do Tribunal de Justiça providências com vistas à criação do

adicional de periculosidade para os Oficiais de Justiça.

Do Deputado Domingos Sávio e outros em que solicitam seja providenciada a

produção de uma campanha educativa através da TV Assembleia destacando a

existência da Frente Parlamentar do Cooperativismo e da Comissão de Turismo,

Indústria, Comércio e Cooperativismo da Assembleia Legislativa e da

Superintendência do Cooperativismo do Estado de Minas Gerais.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Domingos

Sávio e Sávio Souza Cruz e da Deputada Rosângela Reis (3).

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de

Administração Pública, de Cultura, de Educação, de Política Agropecuária, de Saúde,

do Trabalho, de Assuntos Municipais e de Turismo e dos Deputados Mauri Torres,

Dalmo Ribeiro Silva (2) e Sávio Souza Cruz.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência agradece e registra, com muita honra, a presença,

em Plenário, da ilustre Deputada Stela Farias, da Assembleia Legislativa do Rio

Grande do Sul.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Tenente Lúcio.

O Deputado Tenente Lúcio* - Sr. Presidente, Deputados, na primeira vez que ocupo

a tribuna da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, inicialmente gostaria de

agradecer a Deus proporcionar-nos estar aqui como Deputado pela metade do

mandato. Agradeço também a todos os Deputados e Deputadas, sem exceção, a

maneira como fui recebido. Agradeço a cada companheiro de trabalho, a cada

assessor desta Casa Legislativa a forma cordial, atenciosa, respeitosa como aqui fui

recebido. Agradeço ao meu partido, ao meu Líder, Deputado Carlos Pimenta; aos

Deputados Sargento Rodrigues, Alencar da Silveira Jr. e Sebastião Helvécio a

confiança e a indicação de meu nome para presidir a Comissão de Turismo, Indústria,

Comércio e Cooperativismo da Casa.

É motivo de grande satisfação estarmos aqui hoje como Deputado. Se Deus quiser,
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suplência nunca mais, como disse meu amigo e professor Deputado Sebastião

Helvécio. Peço a Deus que me abençoe e me dê saúde para trabalhar, porque

disposição sempre tive. Eu, que sou filho de Uberlândia, oriundo de Exército

Brasileiro, fui Vereador por quatro mandatos com muito honra e, por três mandatos,

presidi a Câmara Municipal de Uberlândia e fui Secretário Municipal de Esportes nas

administrações Paulo Ferola da Silva e Virgílio Galasso. Logo que assumimos nossa

vaga na Assembleia, optamos por conhecer todos os Secretários de Estado. Gostaria

de fazer um agradecimento a todos os que já visitamos, conhecemos e já temos

como amigos. Quero agradecer a Manoel Costa, Secretário Extraordinário para

Assuntos de Reforma Agrária, nosso Presidente licenciado do PDT; a Marcus

Pestana, Secretário de Saúde; a Simão Cirineu, Secretário de Fazenda; a Rafael

Guimarães, que à época era Secretário de Desenvolvimento Econômico interino, hoje

o atual Secretário é o Sr. Sérgio Barroso; a Gilman Rodrigues, Secretário de

Agricultura, com quem estivemos com o Prof. Anastasia, Vice-Governador, na cidade

de Monte Carmelo; Frederico Pacheco, Secretário Adjunto de Governo; Vanessa

Guimarães, Secretária de Educação; Dílzon Melo, Secretário de Desenvolvimento

Regional e Políticas Urbanas; Renata Vilhena, Secretária de Planejamento e Gestão;

Antonio Augusto Anastasia, Vice-Governador; Gustavo Correa, Secretário de Esporte

e da Juventude; Agostinho Patrús Filho, Secretário de Desenvolvimento Social; Érica

Drumond, Secretária de Turismo - abro um parêntese para dizer que, logo na primeira

vez em que estivemos juntos, por eu estar na Presidência da Comissão de Turismo,

ela nos convidou a conhecer Monte Verde, no Sul de Minas; estivemos juntos com

todos os Presidentes e pessoas envolvidas no Circuito Turístico de Minas Gerais;

agradeço-lhe muito -; Paulo Eduardo Brant, Secretário de Cultura; Fuad Noman,

Secretário de Transportes e Obras Públicas; José Carlos Carvalho, Secretário de

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; Danilo de Castro, Secretário de

Governo; José Élcio, Diretor do DER. Ficaram faltando somente Maurício Campos,

Secretário de Defesa Social; a Deputada Elbe Brandão, Secretária de

Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e Norte de Minas; Alberto

Duque Portugal, Secretário de Ciência e Tecnologia. Acredito que esta semana

terminaremos a nossa peregrinação para conhecermos todos os Secretários de
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Estado.

Agradeço do fundo do meu coração a cada um desses Secretários pela maneira

respeitosa, gentil, eficaz com que nos receberam em seus gabinetes. Aproveito a

oportunidade para cumprimentar os Prefeitos que estão aqui na Assembleia agora,

em nosso gabinete. Refiro-me ao nosso amigo Pedrão, Prefeito de Iraí de Minas, com

o Vereador licenciado e hoje Secretário de Saúde, nosso amigo Heleno; o Prefeito

Rener, de Indianópolis, que está em nosso gabinete também; o nosso querido

Vereador Lusmar. Enfim, cumprimento a todos os Prefeitos e Vereadores que já

estiveram em nosso gabinete. Há alguns Deputados com mais experiência, com mais

mandatos, que preferem trabalhar com as macrolideranças e com os Prefeitos. Fui

Vereador por quatro mandatos e sei o quanto é difícil sê-lo e quanto é difícil ganhar

uma eleição. Tenho, assim, um carinho muito especial por atender e entender o que

passa, o que sente, o que sofre um Vereador.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Muito obrigado. Em primeiro lugar, quero

falar-lhe da satisfação, como Líder do nosso partido, o PDT, em recebê-lo como

membro da nossa agremiação. V. Exa. inicia o seu mandato como Deputado

ocupando um cargo de importância e de destaque, a Presidência da Comissão de

Turismo. Com certeza esta Casa estará muito bem representada, pois sabemos que

capacidade não lhe falta para tal. Mais do que isso, queremos falar da impressão que

todos tivemos de V. Exa. Comentava, agora há pouco, com os Deputados Fábio

Avelar, Wander Borges, Ronaldo Magalhães, Adelmo Carneiro Leão e Carlos Gomes

sobre essa impressão que tivemos ao recebê-lo aqui na Assembleia. V. Exa. é um

Deputado cortês, amigo, educado, competente, organizado e articulado. Isso é muito

importante. A bancada do Triângulo Mineiro ganha um valoroso membro, Deputado,

para, mais uma vez, engrossar a representatividade da região. Assim, ganham esta

Casa, o Triângulo e, principalmente, o nosso partido. Receba, pois, os nossos votos

de boas-vindas, a nossa satisfação pessoal em tê-lo como membro da nossa

bancada. Tenha a certeza de que estaremos perfilando juntos ao longo desses anos,

ajudando na sua representação política, com a pouca experiência que temos, para

que V. Exa. possa firmar-se nesta Casa e conquistar mais um mandato.

Termino, meu caro Deputado Tenente Lúcio, cumprimentando os Vereadores de
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Capelinha que aqui estão e nos vieram visitar: Cléber, Laerte, Zezinho e Gedelson.

São da Oposição e já estão aqui preocupados. Cumprimento os Vereadores de

Capelinha e, mais uma vez, ressalto a nossa satisfação de ter V. Exa. como membro

da valorosa Bancada do PDT. Muito obrigado.

O Deputado Tenente Lúcio* - Agradeço ao nosso Líder do PDT, Deputado Carlos

Pimenta, que é médico e ocupa a Vice-Presidência da Comissão de Saúde desta

Casa, cujo trabalho é muitíssimo importante.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Quero corroborar as palavras do

Líder da nossa bancada, Deputado Carlos Pimenta, e revelar a V. Exa. a alegria de

recebê-lo aqui. Ao assumir seu mandato, certamente V. Exa. contribuirá muito com o

trabalho desta Casa, porque possui grande experiência. V. Exa. já foi Vereador em

Uberlândia por quatro mandatos e, por três vezes, Presidente da Câmara Municipal, o

que o qualifica ainda mais para estar aqui conosco somando experiências e

contribuindo para o aprimoramento das políticas públicas do Poder Executivo

Estadual e na formatação das nossas proposições.

A presença de V. Exa. na nossa bancada nos dá a certeza de que ganhamos mais

um Deputado, que, com essa experiência, contribuirá cada vez mais com o PDT aqui

na Assembleia. Portanto, é com muita alegria e satisfação que nós, do PDT,

recebemos V. Exa. como um grande companheiro que chega para somar e, ao

mesmo tempo, da mesma forma, recebe da nossa bancada o apoio, o apreço e tudo

o que estiver ao nosso alcance para que o seu mandato seja cada vez mais coroado

de êxito junto à sua região, o Triângulo Mineiro. Parabéns. Conte conosco. Conte

com os Deputados da sua bancada e, certamente, com os demais Deputados desta

Casa, que viram em V. Exa. uma pessoa firme e séria, que veio para contribuir com o

Parlamento mineiro. Muito obrigado.

O Deputado Tenente Lúcio* - Agradeço as gentis e generosas palavras do nosso

companheiro de partido, Deputado Sargento Rodrigues.

O Deputado Fábio Avelar (em aparte)* - Quero, Deputado Tenente Lúcio, nesta

tarde, quando V. Exa. ocupa a tribuna da nossa querida Assembleia, manifestar a

nossa satisfação em recebê-lo aqui. Imagine que já estávamos bastante satisfeitos

com a atuação do nosso querido Deputado Sargento Rodrigues e agora ganhamos o
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Tenente Lúcio. Para nós, isso é motivo de grande satisfação.

Tenho acompanhado o seu trabalho e, em várias oportunidades, temos trocado

várias idéias. De imediato, já identificamos a experiência que traz para esta Casa.

Foram quatro mandatos de Vereador. Logo que chegou aqui, assumiu a Presidência

de uma das mais importantes comissões, a Comissão de Turismo. Todos sabemos

da importância dessa Comissão, principalmente ao verificarmos o potencial turístico

de Minas Gerais. Em pouco tempo, V. Exa. tem demonstrado competência e

capacidade para aglutinar pessoas, tornando-se grande amigo de todos os

Deputados. Portanto, em meu nome e no do meu partido, o PSC, desejamos-lhe

sucesso, que consiga realizar todos os seus sonhos como Deputado e que, de certa

forma, corresponda à confiança depositada na sua pessoa como Deputado. Conte

com o amigo e companheiro. Posso dizer, com grande satisfação, que, em tão pouco

tempo, já nos tornamos grandes amigos. Muito obrigado. Parabéns.

O Deputado Tenente Lúcio* - Agradeço ao Deputado Fábio Avelar pelas palavras e,

principalmente, por ter eu herdado de V. Exa. a Comissão de Turismo. V. Exa.

trabalhou muito bem, aliás deixou a janela do ICMS para o turismo, com a abertura e

o apoio de todos os Deputados desta Casa. Hoje, com muita honra, daremos

prosseguimento ao seu trabalho.

Sr. Presidente, gostaria de tecer um comentário e um elogio ao Prefeito de

Uberlândia, Odelmo Leão, que ontem levou a nossa cidade duas grandes

autoridades, duas grandes personalidades: o Vice-Governador Antonio Anastasia e o

Ministro das Comunicações Hélio Costa. Ainda ontem contamos com a presença do

Vice-Governador em uma mesa de trabalho que tratou das verbas que o Hospital

Municipal de Uberlândia está recebendo do Estado, cerca de R$28.000.000,00, e da

Prefeitura também, R$8.000.000,00 - e é lógico que esse valor será estendido -, para

a construção do nosso hospital municipal. O Vice-Governador, representando o

Governador Aécio Neves, foi para assistir à inauguração, na Rede Globo de

Televisão, da TV Integração, a digitalização da Rede Globo, que foi implantada ontem

e contou com a presença do Dr. Tubal de Siqueira e Silva, da Diretoria maior da Rede

Globo, entre eles Roberto Irineu Marinho. Houve participação de parte da diretoria e

também do Ministro Hélio Costa. Parabenizo não só o Prefeito Odelmo Leão, mas
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também o Ministro Hélio Costa e o Vice-Governador. Antes de terminar, quero

lamentar o episódio com o Deputado Federal Clodovil, um ídolo brasileiro, que teve

aproximadamente 500 mil votos - 494 mil - e está correndo risco de morte. Segundo

informações dos jornais, ele sofreu um AVC e está internado, já teve uma paralisação

respiratória por mais de 5 minutos e encontra-se em coma profundo. Para quem teve

quase 500 mil votos, pode ser polêmico ou não, mas eu gostaria de pedir aos nossos

companheiros que reservassem um espaço nas suas orações para que o Deputado

Federal Clodovil receba as bênçãos de Deus no difícil período pelo qual passa.

Esperamos que ele se recupere e não tenha seqüelas. Deus é justo, sabe o que faz,

e só temos de pedir a sua bênção. Muito obrigado, meus companheiros. Contem

sempre com este companheiro autêntico, leal, mas digo que, antes de qualquer coisa,

estou aqui aprendendo, aprendendo e trabalhando. Muito obrigado e que Deus nos

abençoe.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Wander Borges.

O Deputado Wander Borges* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, amigos da

comunicação, o que me traz a esta tribuna é, infelizmente, um motivo extremamente

triste e doloroso. Na sexta-feira próxima passada tive oportunidade de, junto a alguns

manifestantes, paralisar o trecho da BR-381 que, mais uma vez, foi palco de um

acidente, com seis vítimas da cidade de Caeté. O que mais nos impressiona é que há

mais de 10 anos - por que não dizer, há mais de 12, 13, 14, 15 anos - fala-se na

duplicação desse trecho da BR-381. Contabilizei uma série de reportagens sobre tal

BR. Há mais 3 mortos e 35 feridos na BR-381, a rodovia da morte.

Venho aqui, Deputado Vanderlei Miranda, com o intuito não de procurar culpados,

responsáveis, mas de traduzir o sentimento do que vi naquela sexta-feira, junto com

pais e mães de jovens de vinte e poucos anos. No meio da BR, perguntavam o

porquê daquela situação. Sabemos que o número de acidentes cresce

geometricamente. Para se ter uma idéia, Deputado Juninho Araújo - V. Exa. sabe

disso, pois anda muito por ali -, em 2007 foram registrados no trecho 1.456 acidentes,

com 77 mortes e 1.146 feridos. Até quando vamos ter de suportar isso? Em 2005, a

Prefeitura de Sabará perdeu ali três servidores. Se fizermos um levantamento
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estatístico, Deputado Ivair, verificaremos que a engenharia posta à disposição da

sociedade na época está hoje ultrapassada. Há mais de 200 curvas só daqui para

João Monlevade; todavia o que vemos é a mesma lengalenga. Ao chegar lá,

Deputado José Henrique, para dar os pêsames a um pai, a uma mãe, enfim, a uma

família enlutada, dirijo-lhes apenas as palavras de conforto que brotam do fundo da

minha alma, pois a dor, a angústia, enfim, o verdadeiro sofrimento que os familiares

de uma vítima sentem só eles, Deputado Carlos Mosconi, podem mensurar.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Quero parabenizá-lo por tratar desse

tema nesta Casa, bem como manifestar o meu apoio às suas palavras e minha

solidariedade aos pais e às mães enlutados. Nós, que temos filhos na mesma faixa

etária - como é meu caso -, nos condoemos, sentimos compaixão dessas famílias, ao

vermos uma cena daquelas. Há cerca de dois anos, foi instalada nesta Casa a Frente

Parlamentar em Defesa da Duplicação da BR-381, da qual fazemos parte eu, V. Exa.

e outros pares desta Casa. Recebemos a notícia de que os trabalhos de duplicação

seriam iniciados em 2009, mas agora ouvimos, por meio da imprensa, que eles só

começarão em 2010. Será que, de fato, o governo federal começará essa duplicação

em 2010? Se isso acontecer, poderemos parar de receber e dar notícias tão trágicas

de acidentes, principalmente no trecho Belo Horizonte-João Monlevade, que é o mais

crítico, incluindo-se também o trecho João Monlevade-Governador Valadares, onde

ontem, mais uma vez, aconteceu um terrível acidente, que ceifou mais vidas na

rodovia que podemos chamar de assassina, embora ela, em si, não faça mal nem

bem. Na verdade, o que lá acontece depende da responsabilidade de quem nela

transita. Portanto deixo aqui minhas palavras de solidariedade, e registro minha

disposição para, junto a V. Exa. e ao grupo que formou a Frente, trabalharmos, não

darmos sossego, e tirarmos o sono do governo federal no que se refere a essa

duplicação. Obrigado, Deputado Wander Borges.

O Deputado Ronaldo Magalhães (em aparte) - Também o parabenizo por trazer à

tona esse assunto tão importante para Minas e para o Brasil. Nessa estrada, trafegam

pessoas que vão para o Nordeste, para o Espírito Santo, para o Norte de Minas e

para o Sul e que vêm de São Paulo. Ela atende praticamente a quase todo o Brasil.

Nós, que transitamos por essa estrada quase diariamente, ao longo dos últimos 15
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anos, sempre vemos acidentes. Esse assunto é de responsabilidade, sim, do governo

federal e precisa ser resolvido rapidamente pelo DNIT. Percebemos que não há a

solução do problema. Há três anos, foi iniciado um projeto básico para essa estrada,

mas até hoje não caminhou. O Executivo ainda está licitando o projeto, e não se sabe

quando a obra será iniciada. Para complicar um pouco mais, a Agência Nacional de

Transportes Terrestres está se colocando também nesse meio para possivelmente

licitar essa estrada. Se isso acontecer, não teremos obra tão cedo. Imediatamente

colocarão um pedágio, e pagaremos para morrer nessa estrada. Deixo aqui o meu

apoio à sua fala. Nós, que somos da Frente pela Duplicação da BR-381, temos de

estar unidos e buscar junto ao governo federal uma solução mais imediata e urgente,

para que famílias parem de morrer na BR-381.

O Deputado Wander Borges* - Deputado Juninho Araújo, quando eu concluir o meu

pensamento, concederei aparte a V. Exa.

No ano passado, estivemos lá. Diz aqui, no jornal: “Frente Parlamentar...”. Temos

de tomar uma decisão mais firme. Temos de propor uma paralisação como a que foi

feita na sexta-feira próxima passada, que contou com o apoio dos caminhoneiros, dos

motoristas, que, apesar do sol escaldante, estavam do lado dos manifestantes,

porque entendem a necessidade. Não sei mais qual caminho tomar. Falta um pouco

de vergonha, porque o que acontece ali é digno de uma vergonha nacional. Ora,

afinal de contas, vamos esperar o quê? Que, daqui a pouco, mais pessoas... Neste

momento, deve estar alguém morrendo novamente nessa estrada. E é só conversa.

Onde está o posicionamento firme do Ministério dos Transportes e do DNIT? Essa

questão é institucional e deve ser vista como prioridade absoluta. Ela não interessa

apenas aos mineiros. Essa rodovia tem praticamente 900km de extensão, e 25% da

população de Minas gravita no seu eixo. São 310km que temos de BH a João

Monlevade e Valadares. Meus amigos, 43% da economia de Minas passa por essa

rodovia.

Juninho, você é daquela região e está aqui também nesta fotografia; com o

Deputado Ronaldo, a Deputada Elisa Costa, hoje Prefeita de Valadares, e a

Deputada Rosângela, temos de voltar para lá e efetivamente paralisar a rodovia até

que alguém nos dê respostas concretas sobre a duplicação dessa estrada. O povo
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não pode morrer à mercê da irresponsabilidade dos governantes.

O Deputado Juninho Araújo (em aparte) - Deputado Wander Borges, faço coro com

suas palavras e o parabenizo pela sua fala. Sou um dos Deputados que mais passam

por essa estrada. Ontem mesmo, à noite, vim por ela do interior de Timóteo para cá.

Estivemos com o Ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento, em 2007, quando ele

garantiu à nossa Comissão de Transporte que já havia dotação orçamentária de

recursos do governo federal para fazer essa estrada. A promessa realmente foi feita

naquele momento para que as obras se iniciassem agora, em 2009.

Está um jogo-de-empurra, e culpo o governo federal por essa demora. Sugiro ao

Presidente Lula e ao Ministro dos Transportes que, caso não tenham competência,

passem a obrigatoriedade da duplicação dessa estrada, sua concessão e seus

recursos ao governo estadual. As obras de responsabilidade do governo do Estado

realmente acontecem. O Governador Aécio Neves planejou asfaltar todas as estradas

das cidades mineiras e está cumprindo o cronograma, que segue o programa

elaborado pelo governo, o Proacesso. Até 2010, todas as cidades de Minas Gerais

estarão ligadas por asfalto.

No governo federal só se fazem promessas, enquanto a BR-040, a rodovia da

morte, continua matando, e a BR-381 se transformou numa carnificina. Na semana

passada morreram vários estudantes nessa estrada. Todos os dias acontecem

acidentes naquele trecho. Eu, que passo, no mínimo, quatro vezes por semana por

essa estrada, sei que ela é realmente de dar medo a qualquer cidadão.

Eis nosso apelo ao governo federal. A denúncia feita há pouco pelo Deputado

Ronaldo Magalhães é verdadeira. Estive conversando com um funcionário do DNIT, o

qual confirmou as palavras de S. Exa. Atualmente o governo está estudando a

possibilidade de cobrar pedágio nas estradas, o que será inviável. Segundo o

primeiro levantamento, o pedágio por eixo nessa rodovia custará R$26,00. Esse custo

inviabilizará sua duplicação.

O momento de agirmos é agora. Precisamos conclamar todos os pares desta Casa.

Embora seja uma rodovia federal, está em território mineiro. Caso o governo federal

não tenha competência nem interesse em realizar essa obra, que passe os recursos

e a gestão dessa estrada ao governo estadual, que, com certeza, será capaz de fazê-



____________________________________________________________________________
634

lo. Muito obrigado, Deputado Wander Borges.

O Deputado Wander Borges* - Caso não tenham condição de realizar a obra, é

preferível passá-la para a iniciativa privada. Privatizem a estrada ou façam o que for

necessário, pois é preferível gastar dinheiro a perder vidas.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - Agradeço o aparte, Deputado

Wander Borges. Cheguei agora de uma reunião da Comissão de Transporte. Faço

coro com as palavras de V. Exa. e as do Deputado Juninho Araújo. É impressionante

o descaso com que o governo federal trata as rodovias, especialmente as de Minas.

Em Minas ocorrem mais mortes que nos demais Estados, por possuirmos a maior

malha viária do Brasil. Impressiona-me o governo Lula dizer que no País tudo vai

bem, quando sabemos existirem situações de total calamidade, como a da BR-381.

Não se passam sequer três dias sem que recebamos infeliz notícia acerca de vidas

ceifadas nessa rodovia. Há má-vontade e indisposição do Sr. Presidente da

República e do seu Ministro dos Transportes, ao qual tive oportunidade, juntamente

com o Deputado Juninho Araújo, de visitar, quando pude constatar que ele está

vestido apenas de sua vaidade pessoal, não tendo nenhum projeto para resolver o

problema das estradas federais, que cortam nosso país e estão em péssimas

condições.

O Deputado Wander Borges* - Sr. Presidente, concluindo minha fala informo a

todos que ainda voltarei, nas próximas reuniões, a falar sobre a construção do anel,

que poderia ser a solução para tirar o trânsito pesado entre Betim e o Distrito de

Ravena, a fim de melhorar um pouco a situação de calamidade da BR-381. Muito

obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

telespectadores que acompanham a TV Assembleia, Belo Horizonte sediará, nesta

quarta-feira, na parte da manhã, um ato de mobilização muito importante.

Uma mobilização diretamente relacionada com os reflexos já apresentados da crise

econômica internacional, que, infelizmente, atinge os setores mais pauperizados e

desprotegidos da população. Trata-se da mobilização dos catadores de materiais
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recicláveis de Minas Gerais.

Conhecemos a dimensão global da crise que emergiu e que é de responsabilidade

do núcleo do capitalismo moderno. Uma crise que revela o fracasso do sistema

capitalista brutal, que oprime as pessoas e coloca o lucro como valor maior e

absoluto. Essa crise que está desaquecendo a produção industrial tem seus reflexos.

O segmento dos catadores de materiais recicláveis é um segmento que aponta para

uma modalidade econômica das mais admiráveis, porque alia a questão ambiental à

desejável coleta seletiva de resíduos sólidos e também à geração de renda para

segmentos que não têm ou não tiveram acesso a melhores oportunidades de trabalho

remunerado. Ele ainda aponta para a erradicação dos lixões no Estado. Hoje, os

catadores de materiais recicláveis têm sua associação nacional muito bem presidida

pelo companheiro de Minas Gerais, Luiz Henrique, além de possuírem associações

locais muito fortes, como é o caso de Belo Horizonte, com a experiência exitosa da

Asmare e de outras associações.

Esse movimento está lutando para se afirmar profissionalmente e para estabelecer

uma coleta seletiva nos Municípios que gere renda e auxilie no sustento de suas

famílias. Apesar disso, infelizmente, a crise econômica reduz, em determinados

segmentos, a produção industrial e a procura pela matéria-prima, seja do papelão

simples, seja do alumínio. Essa diminuição é superexplorada pelos chamados

atravessadores. A verdade é que o preço pago, seja pelo quilo da latinha recolhida,

seja pelo quilo do papelão ou do papel, caiu aproximadamente 70%. Para os

senhores terem uma idéia, o quilo do papelão comum recolhido pelos catadores, que

custava R$0,25 em outubro, hoje não passa de R$0,07. Isso aqui em Belo Horizonte,

porque no interior a situação é mais complexa e difícil ainda. Esses catadores, que

chegavam a auferir, com muito trabalho, R$500,00, R$600,00 de renda média

mensal, hoje lutam para receber R$200,00, R$300,00.

É uma situação calamitosa, que demanda do poder público suporte e apoio e

também maior consciência dos Municípios no fortalecimento dessas associações e

cooperativas. Por isso, é muito importante que, em cada Município, os lixões sejam

erradicados, que a disposição final dos resíduos sólidos seja adequada e que as

pessoas se conscientizem, produzindo menos lixo, reciclando, a partir da coleta
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seletiva, o que pode ser reciclado, beneficiando o meio ambiente e os operadores da

coleta seletiva e inibindo a ação de exploradores e atravessadores.

Esses catadores estarão reunidos amanhã em Belo Horizonte para participar de

audiências com o governo estadual e os governos locais. Também aqui, na

Assembleia Legislativa, o Vice-Presidente, Deputado Doutor Viana, receberá uma

comissão dos catadores às 10h30min. E haverá uma grande passeata para a qual

são esperados 1.500 catadores de materiais recicláveis, vindos de todo o Estado, que

se concentrarão no Espaço José Aparecido, em frente à Assembleia, e esperam

contar com a adesão não somente desta Casa, mas também de toda a sociedade.

Esperamos que a lei estadual de resíduos sólidos - Lei no 18.031, de janeiro deste

ano - seja efetivamente cumprida pelo Estado e pelos Municípios, no que lhes couber.

Essa foi uma grande conquista de vários segmentos em Minas Gerais, com grande

apoio desta Assembleia. Em 2005, por iniciativa nossa e do ex-Deputado Laudelino

Augusto, realizamos o Seminário Legislativo Lixo e Cidadania, em que se recolheram

411 propostas, apresentadas nas audiências descentralizadas, com a finalidade de

que tivéssemos uma lei estadual de resíduos sólidos. Depois da tramitação nesta

Casa de um projeto apresentado pelo governo, que recebeu, em termos de conteúdo,

grande contribuição de nossa parte, dos Deputados e Deputadas, e do Fórum

Estadual Lixo e Cidadania, Minas Gerais já tem essa lei, que, aliás, prevê o apoio do

Estado e dos Municípios às associações e cooperativas de catadores de materiais

recicláveis.

Esperamos também que o Fundo Estadual de Resíduo Sólido seja criado e que

haja uma definição clara na repartição do ICMS Ecológico - já que se aprovou na lei

um incentivo para os Municípios que promovam a coleta seletiva, reservando-lhes

parte maior dos recursos do ICMS. Enfim, queremos combinar uma atividade

econômica fundamental, hoje exercida pelos catadores de materiais recicláveis, com

a educação ambiental e com mais qualidade de vida, com a melhor disposição final

do resíduo sólido.

A Assembleia vem cumprindo a sua parte. Nos últimos dois anos já aprovamos

R$550.000,00 para apoio às atividades dos fóruns regionais “Lixo e Cidadania” e das

associações de catadores de materiais recicláveis. Neste momento, com essa crise
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econômica perversa - que, na sua origem, nada tem a ver com os pobres ou com as

classes trabalhadoras mas que é de responsabilidade das elites econômicas

internacionais, insensíveis, o seu impacto, infelizmente, é multiplicado e explorado por

aqueles que não querem abrir mão nem um pouquinho da sua margem de lucro. Aí, a

corda arrebenta para o lado mais fraco. Imaginem a situação das pessoas, muitas

vezes mulheres, que catam latinhas, cujo quilo era vendido por R$4,00 e hoje é

vendido por R$1,30. Essas pessoas não conseguem sequer ampliar demais o seu

trabalho, porque a disposição física tem limites e elas já trabalham sob sol e chuva,

dia e noite.

Fica, então, o nosso apoio, a nossa atenção, o nosso carinho aos catadores e,

sobretudo, a nossa determinação de fazermos de tudo junto ao governo estadual e

aos governos locais para que os catadores sejam atendidos emergencialmente e para

que, em médio prazo, sejam ampliadas alternativas econômicas, com a incorporação

desses catadores à política estadual e às políticas locais de resíduos sólidos.

Estivemos também com o Ministro de Desenvolvimento Social e Combate à Fome,

com quem nos reunimos em Belo Horizonte, na sede da Associação dos Catadores,

no Reciclo II.

O Ministério do Desenvolvimento Social está também estudando alternativas de

acolhimento e de projetos nesse momento de transição. Esperamos que o governo do

Estado faça o mesmo.

Deixo aqui um apelo para os Municípios, registrando a presença do nosso amigo

Flávio Leal, Prefeito de Joaíma. É muito importante que o poder local de cada

Município também desenvolva a sua política local de resíduo sólido, estimule a coleta

seletiva e ajude na organização das pessoas que vivem da catação de materiais

recicláveis, por meio de convênio, contratação, às vezes de apoio com a cessão de

um galpão e de capacitação desses trabalhadores. Cada Município, de acordo com

sua disponibilidade de recurso, sua disponibilidade financeira e característica local,

pode e deve apoiar essas associações.

Neste ano, por meio de recursos oriundos da Comissão de Participação Popular, a

partir de junho serão realizados seminários regionais de mobilização e capacitação

dos catadores em cinco regiões de Minas. É a Assembleia Legislativa fazendo a sua
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parte. Deixo aqui esta reflexão: o trabalho hoje executado pelos catadores tem uma

dimensão social, porque se trata de pessoas que viviam nos lixões, e não é justo que

um ser humano - muitas vezes crianças - viva e fique nos lixões.

Aprovamos também, na Comissão de Participação Popular, R$300.000,00,

Deputado Carlin Moura, para que o Estado promova campanhas de retirada de

crianças dos lixões. Minas Gerais ainda tem 519 lixões, uma realidade absolutamente

inadequada e impensável. O 3º Estado mais rico do País, politicamente importante,

ainda tem essa quantidade de lixões. Temos de erradicar o lixão, implantar a coleta

seletiva, trazer as pessoas dos lixões para uma atividade digna, que inclua a coleta

seletiva, a reciclagem, a geração de renda, a diminuição da produção do lixo e o seu

reaproveitamento, estendendo a vida útil dos aterros sanitários. Trata-se de uma

visão sistêmica dentro de uma política de resíduo sólido, que beneficia em última

instância o ser humano.

Deixo aqui essa reflexão, em nome da Comissão de Participação Popular. A nossa

Comissão estará presente, recebendo os catadores de materiais recicláveis nesta

Casa, amanhã, por volta de 10h30min, horário de previsão da chegada deles, quando

sairão, em caminhada, da sede da Asmare, na Avenida Contorno. Queria deixar

registrado o nosso apoio e a nossa solidariedade aos catadores de materiais

recicláveis de Minas Gerais, renovando este apelo: que cada Município erradique seu

lixão, que o governo do Estado disponibilize assessoramento técnico e financeiro

para essa iniciativa, que as pessoas produzam menos lixos e também sejam

motivadores da coleta seletiva, e que o poder público se organize para que essa

coleta seja executada, preferencialmente, por intermédio das associações e

cooperativas de catadores e catadoras de materiais recicláveis, diminuindo a

presença do especulador, do atravessador. E que, cada vez mais, a esse material

coletado seja agregado valor, e a renda do catador se amplie, o que está

acontecendo hoje, na crise econômica.

Mais que falar da crise, o poder público tem de agir sobre a crise, diminuindo seus

efeitos, principalmente no que diz respeito às pessoas mais humildes. Muito obrigado,

Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
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O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Mosconi.

O Deputado Carlos Mosconi* - Sr. Presidente, senhoras e senhores parlamentares

e telespectadores da TV Assembleia, gostaria de relatar o evento SOS. Café, que foi

realizado ontem, em Varginha. Contou-se com a presença muito expressiva de mais

de 25 mil cafeicultores não só da região, mas também de todo o Estado e até de

outros Estados da Federação. Foi um evento extremamente expressivo, pois, com a

presença dos cafeicultores, conseguiu demonstrar o poder de mobilização e a

organização do setor de café. Além disso, a disposição dos cafeicultores em pôr em

discussão a sua real situação em uma praça pública de uma cidade do Sul de Minas.

É extremamente calamitosa e dificílima a situação por que passam os cafeicultores

do nosso Estado e do País; e já não é de agora, infelizmente vem se arrastando há

muitos anos. O setor sempre esteve em busca de uma solução. Quem comanda a

política de café no Brasil é o governo federal, portanto as questões são resolvidas e

discutidas com maior intensidade em Brasília. Há lideranças importantes do café no

Brasil: parlamentares, cooperativas fortíssimas, como, por exemplo, a Cooperativa

Regional de Cafeicultores em Guaxupé - Cooxupé -, o Conselho Nacional do Café,

entidades com grande experiência e vivência no setor, profundo conhecimento da

situação e os pés no chão. Todas essas lideranças, entidades e instituições estão

praticamente todos os dias em Brasília, para buscar uma solução.

Dizem que a questão é o pagamento da dívida e que é preciso prorrogá-la.

Algumas vezes, isso já ocorreu. Então, Sr. Presidente e parlamentares, não se trata

apenas dessas dívidas da cafeicultura, o que está agora em jogo é a cafeicultura

como um todo. É uma economia extremamente complexa, de enorme tradição no

nosso país, que contribuiu fortemente para o desenvolvimento do Brasil em outras

épocas e que prevalece até os dias de hoje. Proporcionalmente, caro Deputado

Domingos Sávio, a nossa impressão é que a cafeicultura é mais importante para

Minas Gerais do que para o Brasil. O governo do Brasil não dá ao café a importância

que deveria ter, do ponto de vista econômico, financeiro, de geração de renda e,

sobretudo, social. São milhões de empregos gerados pela cafeicultura. Nessas

regiões produtoras de café no Estado, vemos... Sou de uma delas, do Sul de Minas,

que é a mais tradicional, antiga. O café tem certa característica nômade, ou seja, vai
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de um lugar para outro. Passou por algumas regiões e alguns Estados de nosso país

e depois mudou. No Sul de Minas, não; chegou e não saiu mais. Estamos falando de

algo que ocorre há mais de um século.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Agradeço imensamente ao Deputado

Carlos Mosconi, parceiro e grande Líder. Tenho de ir à Comissão. Neste breve

aparte, primeiramente dou o testemunho da luta de V. Exa. não apenas agora, no

S.O.S. Café, mas também sempre defendendo o nosso Sul de Minas e, de um modo

especial, a cafeicultura.

Estivemos presentes no encontro, a nossa Comissão de Política Agropecuária

deslocou-se para Varginha, onde V. Exa. somou sua voz à dos cafeicultores, para

que sejam ouvidos. Precisamos nos unir para sermos ouvidos pelo governo federal. A

princípio, eu estava a caminho de Varginha, mas em Oliveira, no mesmo horário e no

mesmo momento, houve uma grande concentração, com passeata, tratores,

máquinas agrícolas e caminhões, tendo a mesma característica pacífica, ordeira,

levando um alerta ao governo federal. Não se trata de apoiar apenas o cafeicultor,

mas também o Brasil. A cafeicultura fez e faz parte da construção do País.

Sabemos hoje que, com essa crise econômica que afeta milhares de brasileiros, a

cafeicultura é a solução para o desemprego. E, se continuar da forma como está,

será mais um problema, porque, assim, o desemprego vai chegar ao campo. Hoje

uma saca de café custa mais de R$300,00, e o mercado não paga R$250,00, embora

o consumo tenha aumentado e não haja supersafra. Falta, sim, uma política do

governo para fazer opção de compra com preço justo, e não com preço aviltado, lá

em baixo, porque, assim, acabará prejudicando o setor.

Parabéns a V. Exa. Estivemos lá, na mesma luta. Vamos continuar trabalhando na

Comissão de Política Agropecuária, no Plenário, e vamos a Brasília levar as

reivindicações ao Presidente Lula, junto com os nossos produtores rurais. Muito

obrigado.

O Deputado Carlos Mosconi* - Agradeço o aparte do Deputado Domingos Sávio,

que também participou das preliminares daquela grande reunião em Oliveira,

comandando o pessoal, que depois participou da reunião ocorrida em Varginha.

Concedo aparte ao Deputado Vanderlei Jangrossi, Presidente da Comissão de
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Política Agropecuária e Agroindustrial desta Casa, que também esteve lá ontem.

O Deputado Vanderlei Jangrossi (em aparte)* - Deputado Mosconi, faço coro com

V. Exa. Ontem, eu, V. Exa. e o Deputado Antônio Carlos Arantes estivemos

representando a Assembleia Legislativa, porque os cafeicultores precisam de força.

Então levamos apoio a eles, mostrando-lhes as necessidades do setor, que precisa

de ajuda. E isso não se deve à crise da economia mundial, mas a uma situação que

se arrasta há muitos anos. Estamos lutando, há muito tempo, para encontrar a

solução.

Algumas propostas foram feitas para tentar melhorar o problema. Uma delas é

aperfeiçoar o preço da saca do café, que poderia passar para, pelo menos, R$330,00.

O governo federal não precisa investir, mas, se aumentar o preço da saca,

certamente o setor conseguirá pagar suas dívidas - impagáveis -, que estão arrolando

há anos. Não adianta diminuir os juros para que possam pagar de uma vez, porque

os produtores não têm dinheiro; não adianta aumentar o prazo por mais 20 anos; é

preciso encontrar uma solução para que eles tenham condições de pagar essa dívida;

é preciso que haja um preço mínimo para abater o custo da produção. Portanto, o

setor precisa encontrar a solução, e a proposta já foi apresentada.

Trabalhamos para que o governo federal se sensibilize, embora o Ministério da

Agricultura já tenha se sensibilizado. Porém a proposta não passa, porque,

infelizmente, quando é necessário abrir as portas e oferecer melhorias, outro

ministério barra a proposta. É preciso, pois, apoiar, dar forças ao setor, ajudando os

cafeicultores, e não somente de Minas Gerais, mas de todo o Brasil, que está em

crise, a encontrar a solução. Havia representantes de São Paulo e de outros Estados

no encontro. Certamente ajudaremos a resolver a situação dos cafeicultores. Muito

obrigado.

O Deputado Carlos Mosconi* - Agradeço as palavras do Deputado Vanderlei

Jangrossi, a quem cumprimento por sua participação. Os Deputados Dalmo Ribeiro

Silva e Carlos Gomes também participaram da reunião em Varginha. Portanto a

Assembleia foi, sem dúvida alguma, representada.

Faço um parêntese para saudar, com muita satisfação, o Prefeito de Divinópolis,

essa importante cidade de Minas Gerais, Vladimir Azevedo, que está nos visitando,
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com o seu pai, Hílnio Azevedo, ex-Vice-Prefeito. Eu os conheci há mais tempo, uma

vez que foi militante do PSDB há muitos anos. É uma satisfação recebê-los nesta

Casa.

Gostaria de dizer, Sr. Presidente, que essa reunião realizada em Varginha foi

marcante, extremamente expressiva e mostrou a força, o poder de mobilização e a

consciência do povo do café. Mostrou inclusive o alto nível de patriotismo daquele

povo, que lá esteve em peso para externar sua posição, para mostrar que, dessa

forma, não é mais possível conviver com essa atividade. Porém não conviver com

essa atividade significa paralisar a cafeicultura no País. São pessoas que têm uma

tradição secular nessa atividade e não têm outra alternativa a não ser continuar na

cafeicultura.

Ouvi vários Deputados em Varginha e ouvi aqui o Deputado Vanderlei Jangrossi

dizer que o Ministério da Agricultura tem sensibilidade. Acho até que tem. Havia

inclusive um representante do Ministério da Agricultura em Varginha, o Sr. Manoel

Bertoni, um aliado da cafeicultura, ex-Presidente de uma cooperativa de café no

Estado de São Paulo, mas não é suficiente. O Ministério da Agricultura quer fazer

algo, mas o Ministério da Fazenda não quer ou não permite. O governo se encontra

nessa situação, e o café tem de pagar esse preço altíssimo. A verdade é que Brasília

não resolveu nada. As reuniões são feitas em Brasília a toda hora, e não houve

nenhum milímetro de avanço até agora. Acontece que as dívidas da cafeicultura são

da ordem de R$2.000.000.000,00, o que, diante dessa crise que está acontecendo no

Brasil e em todo o mundo, é um grão de areia. Existe uma grande disposição em se

resolver essa crise financeira mundial. No ano passado, os bancos tiveram um lucro

gigantesco e ainda receberam dinheiro do governo para não entrarem em crise. Eles

não chegaram nem a entrar em crise. As montadoras tiveram lucros exorbitantes e

receberam quantias astronômicas para não entrar em crise. Houve diminuição do IPI,

do IVA, para salvar a indústria automobilística. Estou de acordo, mas a crise na

cafeicultura vem ocorrendo há anos e nada se fez até hoje para atenuá-la. A crise é

grave, coloca os trabalhadores rurais na rua, sem outra opção de trabalho. Coloca o

pequeno, o médio e o grande produtor de café na inadimplência, no Serasa. Os

produtores passam a não ter condições de pagar a escola dos filhos e a farmácia no
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fim do mês. São pessoas que trabalham, que vivem do suor do seu trabalho, não são

especuladores que vivem de brisa. E o governo federal é absolutamente insensível

para resolver uma situação como essa, para tentar minimizar um problema tão grave

como esse que vivemos em Minas Gerais.

Queria dizer da minha satisfação porque, na sexta-feira, estive em Machado, no Sul

de Minas, onde existe um programa muito interessante de certificação de café. É um

programa que muda um pouco essa questão da qualidade do café, que entra no

mercado de cafés especiais, de grande qualidade, com fazendas certificadas,

concursos realizados. Para encerrar, ouvi ali palavras do Secretário Gilman e do Vice-

Governador, Prof. Antonio Augusto Anastasia. Procuram dar um novo sentido, talvez

encontrar um novo caminho para a agricultura do País. Só queria dizer que o Brasil é

o maior produtor de café do mundo. E o maior exportador de café do mundo, pasmem

os senhores, é a Alemanha, que não produz sequer um grão de café. De qual café

ela é a maior exportadora? Do nosso café, fruto do esforço do povo brasileiro,

vendido a preço irrisório para a Alemanha, os Estados Unidos e a Itália, que

manipulam nosso café, industrializam-no e o exportam para o mundo inteiro a preços

exorbitantes.

Então o caminho foi traçado, e é o que queremos encontrar, desde que a economia

do café seja salva. É preciso agregar maiores valores a essa atividade cafeeira.

Enquanto isso não acontece, Sr. Presidente, é necessário que Minas Gerais se

mobilize, e não somente os cafeicultores. O Governador mandou uma mensagem

colocando-se à disposição dos cafeicultores de Minas Gerais, a fim de que possa

receber as propostas aprovadas em Varginha e levá-las ao Presidente Lula, aos

Ministros da Fazenda e da Agricultura, para que essa economia possa ter o devido

socorro. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidência passa à 2ª

Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações
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da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos.

Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno, determina a

anexação das seguintes propostas de ação legislativa, por guardarem semelhança

entre si: Propostas de Ação Legislativa nºs 590, 592, 593, 594, 595, 597, 600, 602,

603, 604, 605, 606, 609, 610, 612, 614, 615, 616, 618, 620, 622, 623, 624, 625, 626,

627, 628, 629, 635, 639, 647, 648, 649, 651, 654, 655, 977 e 1.026/2008 à Proposta

de Ação Legislativa nº 589/2008; Propostas de Ação Legislativa nºs 901, 905, 906,

909, 915, 916, 919, 924, 927, 928, 929, 930, 931, 933, 935, 937, 941, 948, 949, 954,

963, 964, 967, 972, 973, 974, 1.012 e 1.029/2008 à Proposta de Ação Legislativa nº

725/2008; Propostas de Ação Legislativa nºs 702, 708, 710, 711, 713 e 1.006 à

Proposta de Ação Legislativa nº 700/2008; Propostas de Ação Legislativa nºs 667,

668, 669, 670, 671, 672, 673, 676, 677, 681, 682, 687, 688, 689, 969, 998 e

1.023/2008 à Proposta de Ação Legislativa nº 666/2008; Propostas de Ação

Legislativa nºs 868, 869, 870, 874, 875, 881, 887, 888, 889, 890, 891, 893 e 897/2008

à Proposta de Ação Legislativa nº 867/2008; Propostas de Ação Legislativa nºs 768,

769, 770, 771, 772, 774, 779, 782, 1.017, 1.019 e 1.022/2008 à Proposta de Ação

Legislativa nº 766/2008; Propostas de Ação Legislativa nºs 693 e 694/2008 à

Proposta de Ação Legislativa nº 691/2008; Propostas de Ação Legislativa nºs 659,

660, 661, 663, 664, 665 e 1.025/2008 à Proposta de Ação Legislativa nº 657/2008;

Propostas de Ação Legislativa nºs 799, 804, 809, 818, 819, 820, 825, 826, 828, 832,

840, 841, 847, 848, 849, 853, 857, 858 e 859/2008 à Proposta de Ação Legislativa nº

798/2008; Propostas de Ação Legislativa nºs 716, 718, 719, 723, 727, 728, 729, 990,

991, 994 e 1.005/2008 à Proposta de Ação Legislativa nº 715/2008; e Propostas de

Ação Legislativa nºs 734, 740, 749, 750, 751, 752, 754, 755, 756, 757, 759, 762, 763,

983, 986, 987, 989, 1.011, 1.014 e 1.015/2008 à Proposta de Ação Legislativa nº

733/2008.

Mesa da Assembleia, 17 de março de 2009.

José Henrique, 2º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

O Sr. Presidente - A Presidência vai ler decisões da Mesa (5) (- Lê):
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DECISÃO DA MESA

A Mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, no uso da atribuição

que lhe confere o art. 74 do Regimento Interno e considerando os 20 anos de

promulgação da Constituição do Estado de Minas Gerais, a serem completados no

ano de 2009,

decide:

Art. 1º - Fica criada a Comissão Extraordinária dos 20 Anos da Constituição do

Estado de Minas Gerais, destinada a:

I - preparar as comemorações dos 20 anos da Constituição do Estado, com ações

concentradas em torno do dia 21 de setembro, envolvendo atividades festivas, ações

de comunicação e eventos de debate político e de formação da cidadania;

II - promover estudos e elaborar minuta de proposta visando à adequação do texto

da Constituição Mineira às alterações da Constituição da República.

Parágrafo único - As atividades comemorativas terão como eixo temático a

importância da Constituição para a vida dos cidadãos, bem como o papel essencial

do Parlamento na construção da ordem constitucional democrática.

Art. 2º - A Comissão Extraordinária é constituída pelos seguintes Deputados:

Lafayette de Andrada, Coordenador - Ana Maria Resende - Carlos Gomes - Delvito

Alves - Sebastião Costa.

Art. 3º - A Comissão deverá apresentar à Mesa da Assembleia relatório de suas

atividades.

Art. 4º - Esta decisão entra em vigor na data de sua publicação.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 16 de março de 2009.

Alberto Pinto Coelho, Presidente - Doutor Viana - José Henrique - Weliton Prado -

Dinis Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.

DECISÃO DA MESA

A Mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, no uso da atribuição

que lhe confere o art. 74 do Regimento Interno e considerando:

que a atual conjuntura de crise econômico-financeira internacional está a exigir

imediata e abrangente resposta de todos quantos se preocupem com os destinos de

nosso país e de nosso Estado;
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que o enfrentamento dessa situação excepcional exige, mais do que nunca, a união

e o esforço de todos os segmentos do Parlamento e da sociedade,

independentemente de filiação político-ideológica;

que é dever do Parlamento envidar todos os esforços para mitigar os efeitos da

crise no âmbito dos Poderes do Estado e na vida dos cidadãos,

decide:

Art. 1º - Fica criada a Comissão Extraordinária para o Enfrentamento da Crise

Econômico-Financeira Internacional, com vigência na atual legislatura, destinada a

desenvolver ações voltadas à análise e ao equacionamento do problema, em

especial:

I - coletar, junto às diversas instituições públicas e a segmentos da sociedade,

diagnósticos e propostas de ação de modo a colaborar com a Mesa da Assembleia

na construção de um painel circunstanciado da conjuntura internacional e local;

II - organizar ciclo de debates sobre o assunto, com o objetivo de aprofundar o

estudo do tema e encontrar alternativas de curto, médio e longo prazos para a ação

do Estado e da sociedade civil na prevenção e no combate aos efeitos da crise;

III - acompanhar a implantação das medidas propostas, sugerindo os devidos

ajustes no âmbito do Legislativo e dos demais Poderes do Estado.

Art. 2º - A Comissão Extraordinária é constituída pelos seguintes Deputados:

Sebastião Helvécio, Coordenador - André Quintão - Antônio Júlio - Dalmo Ribeiro

Silva - Domingos Sávio - Jayro Lessa - Wander Borges.

Art. 3º - A Comissão deverá atuar em sintonia com as Comissões Permanentes da

Casa, subsidiando suas atividades e propondo ações conjuntas de âmbito

institucional relacionadas ao enfrentamento da crise econômico-financeira mundial.

Art. 4º - A Comissão deverá apresentar à Mesa da Assembleia relatório de suas

atividades.

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

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 16 de março de 2009.

Alberto Pinto Coelho, Presidente - Doutor Viana - José Henrique - Weliton Prado -

Dinis Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.

DECISÃO DA MESA
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A Mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, no uso da atribuição

que lhe confere o art. 74 do Regimento Interno, considerando as dificuldades

encontradas pelos emigrantes mineiros nos países dos vários continentes,

decide:

Art. 1º - Fica criada a Comissão Extraordinária de Políticas Públicas de Apoio aos

Emigrantes Mineiros, com vigência na atual legislatura, destinada, em especial, a:

I - estabelecer interlocução com os cidadãos mineiros residentes fora do País, para

acompanhar a situação em que se encontram e mapear suas maiores dificuldades;

II - atuar junto às embaixadas, representações e autoridades dos países

acolhedores na busca de mecanismos que:

a) facilitem oportunidades de intercâmbio de estudo e de trabalho;

b) evitem discriminação e estereótipos negativos;

c) garantam o respeito aos direitos humanos;

d) possibilitem a integração dos emigrantes na sociedade local;

e) ofereçam apoio aos emigrantes, no caso de necessidade de retorno ao País, ou

a seus familiares, no caso de acontecimento fortuito;

III - promover campanhas de conscientização, em especial dos jovens, sobre

direitos e deveres dos emigrantes.

Art. 2º - A Comissão Extraordinária é constituída pelos seguintes Deputados:

Chico Uejo, Coordenador - Cecília Ferramenta - Eros Biondini - Jayro Lessa - Tiago

Ulisses.

Art. 3º - A Comissão deverá atuar em sintonia com as Comissões Permanentes da

Casa, subsidiando suas atividades e propondo ações conjuntas de âmbito

institucional relacionadas aos emigrantes.

Art. 4º - A Comissão deverá apresentar à Mesa da Assembleia relatório de suas

atividades.

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

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 16 de março de 2009.

Alberto Pinto Coelho, Presidente - Doutor Viana - José Henrique - Weliton Prado -

Dinis Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.

DECISÃO DA MESA
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A Mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, no uso da atribuição

que lhe confere o art. 74 do Regimento Interno e considerando:

o peso estratégico da integração do Estado de Minas Gerais à economia do Cone

Sul;

a importância da consolidação do Parlamento do Mercosul - Parlasul - para o

fortalecimento da representação democrática dos países membros do Mercosul;

a necessidade de o povo mineiro, por meio de seus representantes, acompanhar o

processo de consolidação do Parlasul, bem como pugnar pelo adequado equilíbrio

institucional entre os diversos povos representados e por um processo de integração

pautado pela representatividade, transparência e legitimidade social,

decide:

Art. 1º - Fica criada a Comissão Extraordinária de Integração ao Parlamento do

Mercosul, com vigência na atual legislatura, destinada a acompanhar o processo de

consolidação desse Parlamento e a desenvolver iniciativas de intercâmbio entre o

Legislativo mineiro e as demais representações democráticas do Cone Sul.

Art. 2º - A Comissão Extraordinária é constituída pelos seguintes Deputados:

Antônio Júlio, Coordenador - Antônio Carlos Arantes - Carlos Pimenta - Irani

Barbosa - Luiz Humberto Carneiro.

Art. 3º - A Comissão deverá atuar em sintonia com a Comissão Permanente de

Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo, subsidiando suas atividades e

propondo ações conjuntas de âmbito institucional relacionadas ao Mercosul.

Art. 4º - A Comissão deverá apresentar à Mesa da Assembleia relatório de suas

atividades.

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

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 16 de março de 2009.

Alberto Pinto Coelho, Presidente - Doutor Viana - José Henrique - Weliton Prado -

Dinis Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.

DECISÃO DA MESA

A Mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, no uso da atribuição

que lhe confere o art. 74 do Regimento Interno e considerando:

a necessidade de um fórum permanente de debates que direcione a proposição e a



____________________________________________________________________________
649

implantação de ações efetivas na busca de soluções para o problema da Aids, das

demais doenças sexualmente transmissíveis - DSTs -, do alcoolismo, das drogas e

entorpecentes no Estado;

a necessidade da união de esforços dos poderes públicos e da sociedade civil para

a implantação de políticas públicas coordenadas que possibilitem a reversão da

situação que hoje aflige a população mineira,

decide:

Art. 1º - Fica criada a Comissão Extraordinária de Políticas Públicas de

Enfrentamento à Aids, às DSTs, ao Alcoolismo, às Drogas e Entorpecentes, com

vigência na atual legislatura, destinada, em especial, a:

I - traçar, a partir dos estudos técnicos existentes no Estado e da interlocução com

a sociedade, diagnósticos precisos sobre a incidência da Aids, das demais DSTs, do

alcoolismo, das drogas e entorpecentes em Minas Gerais;

II - mapear os projetos existentes relacionados direta ou indiretamente ao assunto;

III - propor ações e estratégias efetivas de:

a) conscientização da sociedade, em especial dos jovens, sobre o assunto;

b) prevenção das doenças sexualmente transmissíveis;

c) normatização de condutas para o envolvimento do poder público e da sociedade

civil organizada em metas e objetivos, traduzidos em resultados estatísticos;

IV - propor alternativas para um maior alcance dos tratamentos oferecidos no

Estado;

V - colaborar na elaboração e acompanhar a implantação de um plano estadual

antidrogas.

Art. 2º - A Comissão Extraordinária é constituída pelos seguintes Deputados:

Fahim Sawan, Coordenador - Célio Moreira - Gilberto Abramo - Neider Moreira -

Rosângela Reis.

Art. 3º - A Comissão deverá atuar em sintonia com a Comissão Permanente de

Saúde, subsidiando suas atividades e propondo ações conjuntas de âmbito

institucional relacionadas ao enfrentamento à Aids, às demais DSTs, ao Alcoolismo,

às Drogas e Entorpecentes.

Art. 4º - A Comissão deverá apresentar à Mesa da Assembleia relatório de suas
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atividades.

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

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 16 de março de 2009.

Alberto Pinto Coelho, Presidente - Doutor Viana - José Henrique - Weliton Prado -

Dinis Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que o Projeto de Lei nº 864/2007, do Deputado

Ruy Muniz, recebeu, quanto ao mérito, parecer contrário das Comissões de

Educação e de Fiscalização Financeira, às quais foi distribuído, sendo considerado

rejeitado, nos termos do art. 191 do Regimento Interno. A Presidência informa, ainda,

que o prazo para a apresentação do recurso previsto no art. 104 do Regimento

Interno inicia-se com a publicação deste despacho.

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 3.459/2009, da Comissão

de Administração Pública. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Administração Pública - aprovação, na 2ª Reunião

Ordinária, em 11/3/2009, dos Requerimentos nºs 3.374/2009, do Deputado Wander

Borges, e 3.414/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; de Cultura - aprovação, na

2ª Reunião Ordinária, em 11/3/2009, dos Projetos de Lei nºs 2.906/2008, do

Deputado Carlin Moura, e 2.933/2008, do Deputado Lafayette de Andrada; de

Educação - aprovação, na 2ª Reunião Ordinária, em 11/3/2009, dos Requerimentos

nºs 3.381/2009, do Deputado Weliton Prado, 3.385 e 3.386/2009, do Deputado Jayro

Lessa, e 3.403/2009, do Deputado Carlos Pimenta; de Política Agropecuária -

aprovação, na 2ª Reunião Ordinária, em 10/3/2009, do Requerimento nº 3.380/2009,

do Deputado Fahim Sawan; de Saúde - aprovação, na 2ª Reunião Ordinária, em

11/3/2009, dos Projetos de Lei nºs 2.034/2008, do Deputado Wander Borges, e

2.865/2008, do Deputado Fahim Sawan, e do Requerimento nº 3.327/2009, do

Deputado Tiago Ulisses; do Trabalho - aprovação, na 2ª Reunião Ordinária, em
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11/3/2009, dos Projetos de Lei nºs 2.441/2008, do Deputado Luiz Tadeu Leite,

2.664/2008, do Deputado Leonardo Moreira, 2.742/2008, do Deputado Sargento

Rodrigues, 2.892/2008, do Deputado Durval Ângelo, 2.907/2008, da Deputada Elisa

Costa, 2.909/2008, da Deputada Maria Lúcia Mendonça, 2.911/2008, do Deputado

Antônio Júlio, 2.915/2008, do Deputado Dinis Pinheiro, 2.916/2008, do Deputado José

Henrique, e 2.917/2008, do Deputado Gilberto Abramo, e dos Requerimentos nºs

3.411 e 3.412/2009, do Deputado Ademir Lucas; de Assuntos Municipais - aprovação,

na 3ª Reunião Ordinária, em 11/3/2009, dos Requerimentos nºs 3.382 a 3.384, 3.405

e 3.419/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 3.389 a 3.396 e 3.407/2009, do

Deputado Doutor Viana; e de Turismo - aprovação, na 1ª Reunião Ordinária, em

12/3/2009, do Projeto de Lei nº 2.901/2008, do Deputado Antônio Carlos Arantes, e

do Requerimento nº 3.387/2009, do Deputado Jayro Lessa; e pelo Deputado Mauri

Torres - indicando o Deputado Delvito Alves para Vice-Líder do Governo (Ciente.

Publique-se.).

Despacho de Requerimentos

- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso VIII

do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos da Deputada Rosângela Reis (3),

solicitando a retirada de tramitação dos Projetos de Lei Complementar nºs 18/2007,

47 e 48/2008, e do Deputado Domingos Sávio, solicitando a retirada de tramitação do

Projeto de Lei nº 2.972/2009 (Arquivem-se os projetos.); e, nos termos do inciso XII

do art. 82, c/c o § 2º do art. 180, do Regimento Interno, indefere requerimento do

Deputado Sávio Souza Cruz, solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei nº

3.669/2006.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento da Deputada Ana Maria Resende,

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 - Muito obrigado. Saúdo o ilustre Deputado José

Henrique, que preside esta reunião, os Deputados Fábio Avelar e Padre João, os

amigos da TV Assembleia, os nossos assessores, todos aqueles que, da galeria, têm
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acompanhado o trabalho das nossas reuniões ordinárias. Sr. Presidente, entendi

prudente e necessário usar o tempo que me faculta o art. 70 do nosso Regimento

Interno para fazer algumas observações que entendo de grande importância para

Minas Gerais e para o Brasil.

Primeiro, no dia de ontem, 16 de março, foi aniversário da minha cidade natal, Ouro

Fino. Lá tivemos o prazer de recepcionar o Secretário Adjunto Gilberto Resende, que

esteve participando de uma atividade muito importante, o centenário da Escola

Estadual Coronel Paiva, a qual tive o prazer de freqüentar nos primeiros anos de

minha vida escolar. Minha querida e saudosa mãe foi professora e Diretora do

referido estabelecimento de ensino por longos anos.

Em Ouro Fino tive a honra, a satisfação, a alegria e a felicidade de ver a minha

saudosa e querida mãe sendo homenageada durante o centenário dessa tradicional

escola. Aproveito o momento para agradecer também a disponibilidade do caríssimo

amigo e Secretário Gilberto Resende para estar presente nessa cidade, onde se

encontrou com outros profissionais ligados à educação, como com nossa

Superintendente, a Profª Romilda dos Reis; com Superintendentes Regionais; com o

Prof. Marcelo Figueiredo, de Caxambu, e com a Profª Valéria do Carmo Borges, de

Itajubá. Contamos também com participação de várias pessoas do mundo político,

Vereadores, Prefeitos e ex-Diretores. Enfim, foi muito concorrida a solenidade em

minha Ouro Fino, que ontem completou 260 anos de emancipação política. Também

ontem a Escola Coronel Paiva completou 100 anos.

Sr. Presidente, terminada essa solenidade tão importante, dirigi-me imediatamente

para Varginha, onde acompanhei, com muita alegria, um dos maiores movimentos da

cafeicultura deste país. Já nos manifestamos ontem, ao concedermos entrevista

coletiva, acerca desse movimento, cujo coordenador foi o Sr. Gílson Ximenes, a

quem quero saudar em nome de todos os coordenadores do grande movimento SOS

Cafeicultura. Como já disse, estava faltando o retrato de Varginha para Minas e para

o Brasil. Cerca de 15 mil, 20 mil cafeicultores, irmanados num só sentimento,

buscavam, num movimento ordeiro e pacífico, respostas às suas reivindicações.

Estavam presentes as grandes bancadas ruralistas federal e estadual, assim como

nossa Comissão, tão bem representada pelos Deputados Vanderlei Jangrossi,
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Antônio Carlos Arantes e Carlos Mosconi. Por que não dizer que aquele era um

movimento cívico em defesa da cafeicultura deste país?

Sr. Presidente, é bom lembrarmos a todos neste Plenário que, durante longo tempo,

na 2ª Legislatura, iniciamos um trabalho voltado para a cafeicultura do Estado,

quando instalamos nesta Casa a Comissão Especial da Cafeicultura, sob a

Presidência do caríssimo Deputado Paulo Piau, hoje Deputado Federal. Percorremos

todas as regiões de Minas Gerais, de Machado a Manhuaçu, estando V. Exa.

conosco, assim como o Deputado Sebastião Costa. Por todo o Estado ouvimos

reivindicações de sindicatos e de produtores, a fim de que as reproduzíssemos, como

relator que fui, numa linguagem fácil de ser entendida.

Graças a esse trabalho, pudemos entregar em mãos um relatório, em Brasília, aos

ex-Ministros Palocci e Roberto, da Agricultura. Em comissão, estivemos fazendo

reivindicações maiores para a cafeicultura de Minas. O tempo passou, os anos se

foram, e, após ouvirmos as reivindicações de todos os segmentos da cafeicultura

mineira, realizamos nosso trabalho. Da nossa parte, sempre fizemos cobranças, do

alto desta tribuna, ao governo federal, em favor dessa classe tão sofrida, que agora

clama, em caráter de urgência urgentíssima, do governo federal providências para o

setor, diante dessa crise que assola a cafeicultura de Minas e do Brasil.

Essa é a nossa preocupação. Ontem, a cafeicultura foi retrato em todos os jornais

do Estado e do Brasil, trazendo, numa só voz, o pedido de socorro ao governo federal

e as ações que há muito foram introduzidas pela Assembleia Legislativa, conforme

manifestamos na entrevista coletiva. Sem dúvida alguma, essas ações foram

ratificadas ontem pelos depoimentos de todos os Deputados que se somaram a esse

movimento, que deixou de ser apenas de Varginha para ser também de Minas e do

Brasil, uma vez que se fizeram presentes muitas autoridades do mundo cafeeiro.

Onde podemos, efetivamente, encontrar uma solução? Durante a caminhada da

comissão, o ilustre Deputado José Henrique teve a preocupação de levar à sua

querida região de Manhuaçu - juntamente ao Deputado Sebastião Costa e tantos

outros - as ações a serem destacadas, assim como ouvir seus reclamos. À época, em

nosso relatório ressaltamos a preocupação do maior potencial cafeeiro do Brasil, que

é Minas Gerais, com 54%. Particularmente, o Sul de Minas, que também é o braço
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forte da cafeicultura do Estado, ainda possui um dos melhores cafés do mundo,

ganhando constantemente reiteradas premiações pela sua qualidade excepcional.

Fato é que pudemos ouvir várias intervenções, as quais, com certeza, vamos

transferir a V. Exas. e também cobrar diariamente uma resposta do governo federal,

para que ele abra as portas do Palácio do Planalto e do Ministério, particularmente do

Ministro Mantega, a fim de que se inteirem mais de perto das ações e das

lamentações tão procedentes de todos os cafeicultores que passam por essa penúria

jamais vista na história da cafeicultura secular do nosso país.

Minas Gerais sempre foi, pelas suas tradições, o berço da cafeicultura. Sempre

tivemos respeito pelos cafeicultores. Prova disso foi o pacto do café com leite,

iniciado e firmado na minha querida cidade de Ouro Fino. E ontem pudemos assistir

ao retrato dessa preocupação, de longos anos, acerca das dificuldades enfrentadas

no dia-a-dia, no objetivo de que as lavouras continuem sendo perenes, como são, e

também produtivas, como esperamos que sejam. Basta. Temos somente uma saída,

que consiste numa ação, numa política voltada para a cafeicultura.

Na oportunidade, Sr. Presidente, em nosso relatório apresentamos sugestões para

que fossem criados, dentro do Ministério da Agricultura, um Subministério, uma

comissão ou uma auditoria voltada para o Ministério do Café, dada a importância, a

relevância que tem o café no desenvolvimento e na geração de emprego no Estado

de Minas Gerais. Reivindicações foram apresentadas, da mesma forma que muitas

ações foram cobradas e solicitadas pelos bancos, mas o governo federal se omitiu,

deixando, efetiva e passivamente, as ações e as cobranças que pudemos apresentar,

dentro do contexto do relatório especial da cafeicultura, àquela época, já com tantas e

tantas dificuldades.

Temos o melhor café do mundo e os melhores cafeicultores e empresários, além de

termos o melhor clima e o melhor trabalho, labor da terra, mas falta-nos, acima de

tudo, uma posição que venha ao encontro dessa necessidade. Então, que o governo

nos ouça e nos atenda.

Ontem pudemos, acima de tudo, nesse movimento extraordinário que reuniu

milhares e milhares de cafeicultores, empresários, munícipes, Prefeitos, enfim, todos

os segmentos do Estado de Minas e de outros Estados, dizer um basta.
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Queremos que o próprio governo federal estude uma solução efetiva para a

cafeicultura.

Ouvimos agora há pouco a leitura, feita pelo Presidente, das muitas decisões da

Mesa. E deixa-nos muito feliz, Sr. Presidente, que V. Exa., entre tantas comissões

extraordinárias, decida, pela Mesa, pela instalação de uma comissão extraordinária

para tratar com muito cuidado e especificidade da crise de Minas Gerais. Essa

comissão, Sr. Presidente, foi criada, a requerimento de minha autoria, no dia 4 de

dezembro, quando participamos de audiência pública na Comissão do Trabalho. O

requerimento foi aprovado sob a Presidência da Deputada Rosângela Reis e na

presença e com a aquiescência do Deputado Fábio Avelar, para que a Assembleia se

inteire da crise e proponhamos ações para Minas e para o Brasil, como estamos

fazendo desde dezembro.

Ficamos, portanto, sensibilizados, e quero agradecer ao nosso Presidente a

aprovação dessa Comissão, que sugerimos fosse uma comissão especial, mas que

foi criada como extraordinária, para tratarmos da situação com muito mais minúcia,

ouvindo todos os segmentos produtivos do Estado. Como membro dessa Comissão,

proposta em dezembro, e autor do requerimento que solicitou sua instalação, quero

que a cafeicultura seja tratada com absoluta prioridade, pensando em toda essa crise

e nas situações dificílimas pelas quais o empresariado do café está passando. Vamos

tratar desse assunto na comissão extraordinária para o enfrentamento da crise, para

que a cafeicultura tenha voz e vez e para que todas essas situações sejam relatadas

ao governo federal, de quem vamos solicitar uma providência enérgica, para que não

percamos sequer mais um dia com tudo o que estamos ouvindo.

Durante entrevista coletiva realizada ontem em Varginha, ouvimos muitas

ponderações sobre o assunto e hoje mesmo recebemos de Brasília a informação de

que muito em breve a bancada federal, os Senadores e os Deputados vão-se reunir

com o Presidente Lula e os nossos Ministros para debater essa grave situação que

estamos enfrentando.

Quero falar ainda, Sr. Presidente, da minha satisfação por ter estado presente, com

o Deputado Fábio Avelar, na última sexta-feira, na Universidade de Três Corações,

onde o nosso Vice-Governador Anastasia esteve para proferir uma aula magna, ao
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receber o título de cidadão honorário da cidade. Na oportunidade, S. Exa. procedeu à

entrega da certificação do café.

Ou seja, sem dúvida, estamos vivendo momentos importantes, e o Parlamento tem

de ter sua voz. Pensando nas muitas comissões extraordinárias que já foram

aprovadas e hoje deferidas, o Parlamento mineiro, mais do que nunca, neste

momento que nos aflige, tem de dar a sua voz, o seu testemunho, para ações

significativas do nosso Estado e do Brasil. Tenho certeza de que esse é o papel do

Parlamento e que essas comissões hoje instaladas terão um papel importantíssimo

no contexto do desenvolvimento, particularmente na geração de empregos -

especialmente essa Comissão cuja criação tivemos a honra de sugerir. Com certeza

haverá muitos debates junto à sociedade, aos empresários e, particularmente, ao

setor da cafeicultura. Esse é o papel do parlamentar, essa é a voz de todos os que

estão preocupados, certamente todos os mineiros.

Nós, mais do que nunca, mineiros que somos, vamos unir-nos para fortalecer e

cobrar de quem quer que seja, particularmente nesta crise da cafeicultura, que o

nosso direito prevaleça. Certamente, Brasília responderá aos cafeicultores, num

momento dos mais difíceis da cafeicultura do País e do Estado.

Peço a Deus que tudo caminhe. Estamos, com certeza, dentro do processo da

convergência, tranqüilizando milhares e milhares de cafeicultores, para que lhes seja

assegurado ao menos o direito de trabalhar, de restabelecer a sua cafeicultura dentro

da origem e da cultura secular de tantas tradições. Minas já é parte do celeiro da

cafeicultura do País.

Tenho certeza, Sr. Presidente, Deputado José Henrique, de que amanhã V. Exa.

estará em Manhuaçu tratando dessas ações importantes da cafeicultura. Como

fizemos ontem em Varginha e em outras cidades, e como fez o Deputado Domingos

Sávio em Oliveira, V. Exa., representando a Assembleia, poderá amanhã formar esse

grande corolário em favor da cafeicultura do povo mineiro junto ao governo federal.

Tenho certeza absoluta de que essa é uma campanha cívica, à qual o governo

federal jamais deixará de responder porque se trata, acima de tudo, da economia do

nosso Estado. O governo estadual já fez a sua parte, e fará muito mais. O próprio

governo terá a responsabilidade de tratar com seriedade essa questão. Muito
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obrigado.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Inácio Franco,

solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º,

transferi-la ao Deputado Fábio Avelar. A Presidência defere o requerimento e fixa ao

orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Fábio Avelar.

O Deputado Fábio Avelar* - Sr. Presidente, Deputado José Henrique, Sras. e Srs.

Deputados, público das galerias, telespectadores da TV Assembleia, inicialmente

gostaria de cumprimentar a Mesa desta Casa pela feliz iniciativa de criar importantes

comissões especiais extraordinárias hoje, com ênfase especial para a Comissão

Extraordinária para Enfrentamento da Crise Mundial. Acredito que se trata de uma

iniciativa pioneira desta Casa e, certamente, pela capacidade de seus membros, irá

apresentar resultados bastante importantes. Cumprimento, portanto, o Deputado

Dalmo Ribeiro Silva pelo seu pronunciamento como membro dessa importante

Comissão.

Gostaríamos também de falar da nossa satisfação de, ao lado do Prefeito de Três

Corações, nosso querido amigo Faustinho, receber nessa cidade o Vice-Governador

Prof. Anastasia, que proferiu, na Unicor, uma aula magna que encantou a todos,

oportunidade em que recebeu o título de cidadão honorário pelos relevantes serviços

prestados à cidade. Sentimos de perto o prestígio e a satisfação de todos os que ali

estiveram para participar do momento memorável em que a cidade prestava essa

justa homenagem ao nosso querido Vice-Governador.

Na mesma solenidade, como já dito aqui pelo ilustre Deputado Dalmo Ribeiro Silva,

houve a certificação de produtores de café. Cerca de 42 empresários da região

receberam seus certificados, com validade de um ano, pela excelência na produção

de café, que atende requisitos importantíssimos para melhorar a qualidade e,

certamente, com uma melhor valorização do produto.

Gostaríamos de cumprimentar o amigo Prefeito pela organização do encontro, que

aconteceu durante todo o dia, na cidade de Três Corações, onde recebemos o nosso

querido Governador, acompanhado de toda a sua equipe. Contamos também com a

presença do Sr. Gilman, Secretário de Agricultura, dos membros de toda a sua

equipe e de vários Deputados Federais, assim como o Deputado Estadual Dalmo
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Ribeiro Silva.

Sr. Presidente e Deputado Padre João, gostaríamos de tratar nesta tarde um

segundo assunto, referente a algumas matérias veiculadas pela mídia no último fim

de semana. Vamos iniciá-lo, aqui, por meio de uma matéria publicada no jornal

“Estado de Minas” - “Aviação” -, Caderno Veículos, pág. 6, escrita por Antônio do

Nascimento, que faz uma pequena reflexão sobre um momento que já vivemos e que

agora volta a preocupar todos nós, mineiros, principalmente aqueles moradores do

entorno da região da Pampulha, com a possibilidade de retorno da operação de

aeronaves de grande porte no Aeroporto da Pampulha.

Ele abre a sua reportagem, que é muito importante porque retrata a história do

Aeroporto da Pampulha de maneira bastante sintética, dizendo: “Insistir no erro.

Parece que a Anac pretende repetir o engano do DAC quando permitiu que todos os

vôos domésticos voltassem a operar no Aeroporto da Pampulha”. Ele faz aqui uma

reflexão, retornando à época de 1989, quando, no Aeroporto da Pampulha, só

operavam as empresas regionais que voavam com aeronaves turboélices. Diz a

reportagem: “Na época, operavam os Fokkers 27 e 50 e o Dash 8. Quando a TAM se

constituiu como empresa regional, o Comte. Rolim trabalhou nos bastidores e

conseguiu substituir os seus velhos Fokkers 27 pelos Fokkers 100, nas operações do

Aeroporto da Pampulha. Atrás deles vieram os Boeings 737 da empresa Rio Sul,

mais adiante substituídos pelos Embraer 145. As empresas domésticas operavam no

Aeroporto Internacional de Confins. Na época, ainda não tinha sido incorporado o

nome Tancredo Neves. Espertamente a TAM começou a concorrer com as empresas

que realizavam o transporte doméstico. A grita foi geral, e o DAC, para contentar a

todos, permitiu que todo o tráfego doméstico viesse para a Pampulha”. Aí, como

todos sabemos, o caos foi total.

Por mais de 20 anos, tivemos um aeroporto - o Aeroporto Internacional Tancredo

Neves, ainda hoje um dos mais modernos do País - que permaneceu totalmente,

esquecido, obsoleto, sem condições de atender à finalidade para o que foi projetado.

Com muita luta, conseguimos, por meio de uma iniciativa desta Casa, que a atividade

voltasse a Confins. Não temos dúvida alguma do sucesso dessa conquista de nove

meses, que foi imediatamente incorporada pelo Governador Aécio Neves e toda a
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sua equipe. Até as pessoas que anteriormente se mostravam contra já atestam hoje

que foi uma das medidas mais acertadas, tendo em vista o crescimento e o

desenvolvimento que a nossa aviação atingiu. Essa foi a abordagem inicial feita pelo

“Estado de Minas”.

Na imprensa do Rio, tivemos também comentários sobre a grande aberração e o

retrocesso que foi a volta da operação de grandes aeronaves no Aeroporto Santos

Dumont. Há uma reportagem de Régis Fichtner, do jornal “O Globo”, que foi publicada

também no dia 14 de março, cujo título é “Ameaça ao Galeão”, e que faz uma

analogia com o que aconteceu aqui em Minas Gerais, quando diz que, até 2005,

quando o DAC permitia que do Santos Dumont decolassem aviões para algumas das

principais Capitais brasileiras, esse aeroporto funcionava com sua capacidade

máxima e o saguão vivia repleto de passageiros.

Entretanto, a superutilização desse aeroporto gerou o esvaziamento do Galeão. Em

conseqüência disso, a portaria do DAC limitou a operação do Aeroporto Santos

Dumont, o que provocou o seu renascimento, tendo em vista que se havia tornado

totalmente ocioso, entregue às traças, com vários danos provocados pela falta de

manutenção.

Pois bem, senhores, com a derrubada da portaria, permitindo o retorno da atividade

ao Santos Dumont, tivemos outra importante matéria veiculada pela “Valor

Econômico”, de São Paulo: “Dez companhias pedem para operar no Santos Dumont”.

É evidente que constatamos, mais uma vez, que essa atividade provocará uma

impressionante queda na utilização do Galeão, conforme informam todas as

reportagens, já tendo sido constatado um decréscimo de cerca de 40% de uso da sua

capacidade. Faço uma referência a essas reportagens para retomar o caso mineiro,

que é bem diferente do de Santos Dumont. Nossa realidade é outra, porque, além de

conviver com as dificuldades próprias de operações nos grandes centros, o Aeroporto

da Pampulha ainda está localizado numa área de concentração de mais de 300 mil

pessoas. Conforme atestam essas mesmas reportagens, sabemos que o Aeroporto

de Confins não oferece condições de segurança exigidas pela aviação moderna. Nele

foi constatada maior incidência de manobras perigosas, como aquela em que, no

início do processo de aterrissagem, por falta de visibilidade ou de condições, o piloto
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tem de fazer outra aterrissagem - o nome técnico é arremetida. O outro problema

ocorre quando há chuvas intensas e, em virtude da aquaplanagem e da falta de pista

de escape, a operação se torna muito perigosa. É por essas e outras razões que não

podemos mais aceitar o retorno dessa atividade.

O texto final da reportagem do “Estado de Minas”, que achei muito interessante, é o

seguinte: “A Anac tem, entre suas atribuições, o fomento das atividades ligadas à

aviação civil, mas, se curvar-se aos interesses das empresas aéreas, estará

repetindo um erro do passado, e repetir erro é burrice”.

Gostaria de dizer que esta Casa, com o apoio de todos os colegas Deputados, está

atenta. De forma efetiva, estamos tomando algumas iniciativas preventivas.

Afirmamos com grande segurança que, pela nossa avaliação, entendemos ser

impossível, para a tranqüilidade de todos nós, mineiros, o retorno dessa atividade à

Pampulha. Por que digo isso? Como todos sabem, conforme já foi amplamente

divulgado, o Aeroporto da Pampulha não tem licenciamento ambiental para sua

operação. A par da situação e preocupado com o retorno dessa atividade para a

Pampulha, imediatamente contatamos a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, por

meio do Subsecretário Ilmar Bastos, falamos da nossa preocupação e solicitamos

àquela Subsecretaria procedimentos junto à Infraero com o objetivo de dar início ao

processo de licenciamento operacional corretivo.

As medidas foram iniciadas. Recebi uma cópia do ofício do Subsecretário de

Gestão Ambiental Integrada daquela Subsecretaria, Dr. Ilmar Bastos, informando-nos

que a Infraero já foi notificada para, no prazo de 30 dias, encaminhar à Secretaria de

Estado de Meio Ambiente o chamado e conhecido Formulário de Caracterização de

Empreendimento - FCE -, para apreciação. Ela tem um prazo legal de 30 dias para

iniciar o processo. Ao receber o FCE, imediatamente a Infraero será convocada pela

Secretaria do Meio Ambiente para que se faça um termo de ajustamento de conduta -

TAC -, em que serão acertadas e pactuadas as condições para a liberação do

Aeroporto da Pampulha, até que se conclua o processo do licenciamento operacional

corretivo e definitivo. Essa é uma segurança que temos. Em conversa com o nosso

Subsecretário, tivemos informações de que, durante esse processo, no TAC, será

solicitada a manutenção da atividade que vem sendo realizada hoje, como determina
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a Portaria nº 593/2007 da Infraero. De posse dessa documentação, estivemos, com o

nosso Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho, no Ministério Público Estadual

para apresentar toda a documentação que está em posse desta Casa: o relatório da

nossa primeira comissão, criada em 2004, que culminou com a transferência dos

vôos para Confins; o relatório final da nossa comissão de 2008, realizada mediante

requerimento do Deputado Alberto Pinto Coelho, a qual tive o privilégio de presidir; e

também a documentação encaminhada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente.

Então solicitamos ao Ministério Público Estadual que tomasse as providências

cabíveis para impedir o retorno dessa atividade para a Pampulha. Em resposta a

esse nosso encontro, o Dr. Alceu, Procurador-Geral, de pronto informou-nos que

estava recebendo toda aquela documentação e que, imediatamente, estaria iniciando

estudos e fazendo, se necessário, um trabalho com o Ministério Público Federal.

Aliás, o Ministério Público Federal também recebeu da nossa Comissão um

requerimento sugerindo a este Ministério um estudo da possibilidade de implantar

uma medida cautelar, tendo em vista os iminentes riscos impostos aos passageiros e

à população do entorno da Pampulha, caso essa atividade retorne para lá.

São essas, Sr. Presidente, já concluindo e agradecendo a sua paciência, as

informações que gostaríamos de trazer aqui a todos as senhoras e senhores.

Estaremos atentos e precisamos de todos os Srs. Deputados para, se necessário,

fazermos uma grande mobilização, juntamente com toda a comunidade, associações

que tenham ligação com essa atividade para lutar e mostrar que Minas Gerais não

aceitará o retorno dessa atividade à Pampulha, ou seja, a operação de aeronaves de

grande porte. Ao concluir, queremos dizer que temos recebido o apoio de toda a

equipe do Governador Aécio Neves, que tem demonstrado um posicionamento firme,

contrário a esse processo, tendo em vista que, além de todos os prejuízos e riscos

que temos, poderemos comprometer todo um planejamento de um governo para

fomentar, revitalizar e provocar o grande desenvolvimento da malha da aviação

regional do nosso Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - 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,
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transferi-la ao Deputado Getúlio Neiva. A Presidência defere o requerimento e fixa ao

orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, caros

telespectadores.

Deputado Fabinho Avelar, a sua defesa é importantíssima para Minas Gerais. A

questão do Aeroporto da Pampulha envolve todos os mineiros. É absolutamente

necessário que, para o plano aeroviário de Minas Gerais, sobretudo para as grandes

obras que estão sendo realizadas pelo governo de Minas nos aeroportos de nosso

Estado, a Pampulha seja preservada para os vôos regionais.

Veja, meu caro companheiro Deputado Fábio Avelar, que estamos com o projeto do

aeroporto de Nanuque em andamento, para fazer as linhas aéreas Belo Horizonte-

Nanuque e Mucuri-Teixeira de Freitas-Porto Seguro. Estamos com os projetos dos

aeroportos de Araçuaí, Almenara e Teófilo Otôni já em fase de orçamento; o de

Águas Formosas está na fase inicial de projeto. Uma linha aérea na região, como V.

Exa. sabe, pois a conhece bem, é absolutamente necessária. Estamos a quase

800km de Salto da Divisa. Tivemos vários Prefeitos que morreram na BR-381, em

função desse desastre da falta de assistência do governo federal. Sem aeroporto não

há como Minas Gerais se desenvolver, pois somos um Estado do tamanho da

França. É preciso que haja uma infra-estrutura aeroportuária muito boa e adequada.

O seu discurso vem ao encontro de um agradecimento que propus fazer aqui na

Assembleia ao Dr. Oiser, do Deop, que cuida dessa parte, em função do grande

trabalho que vem sendo feito, sobretudo pelo Secretário de Transportes, Fuad

Noman, apesar da falha dos recursos federais, que tinham de chegar à Secretaria. O

governo do Estado tem coberto essa falha, esse atraso no repasse para a criação de

uma infra-estrutura aeroportuária condizente com o Estado de Minas Gerais.

Nesse aspecto, meu caro Deputado Fábio Avelar, seu pronunciamento nesta

Assembleia, sempre em defesa da Pampulha como um aeroporto regional, interessa

a todos os mineiros. Realmente, não podemos deixar que a Infraero, a Anac ou quem

quer que seja metam o bico para atrapalhar o projeto de regionalização da aviação

em Minas Gerais. O trabalho tem de ser feito por nós todos. A sua convocação terá

sempre a minha presença para ajudá-lo nessa tarefa, que é uma bandeira
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permanente de V. Exa. há vários anos aqui nesta Assembleia. Daremos suporte à

sua luta.

Mudaremos um pouco o nosso discurso porque hoje vários colegas se

pronunciaram a respeito do grande drama da BR-381. Temos uma frente

parlamentar, da qual faço parte, em defesa da duplicação dessa BR. É um assunto

polêmico. Lembro-me muito bem de que Israel Pinheiro Filho, quando Secretário de

Estado, acabou sendo demitido do governo em função de sua determinação na luta

em defesa da duplicação da BR-381. Muito pouca gente sabe que o Secretário foi

defenestrado porque não concordava com o governo federal em não aplicar recursos

na duplicação da BR-381, até mudando o seu trajeto e reduzindo a distância de Belo

Horizonte a Governador Valadares em quase 70km. Então, um Secretário de Estado

perdeu o cargo por causa da BR-381. Dezenas, talvez centenas de pessoas

perderam as vidas nessa BR.

Portanto, gostaria de fazer um apelo ao Presidente Lula. Fala-se tanto dos recursos

do PAC para as obras, mas as coisas não acontecem. Farei um comparativo. No ano

passado, o governo federal anunciou que conseguiu construir 1.320km de estradas

federais. A China manteve, ao longo dos últimos 10 anos - esses dados são do ano

passado -, uma média de 40.000km de novas rodovias, estradas e pontes. Ora, a

China, há até pouco tempo, era considerada um país de Quarto Mundo - não de

Terceiro -, em função da sua grande população e grande miséria, com 1.300.000.000

de habitantes; e o Brasil, que disputa entre os emergentes como um país que já faz

parte do Bric, não consegue fazer mais de 1.700km de estradas ao ano. Temos de

comparar, pois assim vemos a realidade. O governo Lula precisa entender a

necessidade de dar a Minas Gerais um tratamento diferenciado. A malha rodoviária

federal de Minas é a maior do País. Por ser um Estado mediterrâneo, servimos a

todos os Estados brasileiros. Ora, não é possível servir à Bahia, a Sergipe, a Alagoas

ou ao Centro-Oeste - Brasília, Mato Grosso do Sul, Goiás - com essas estradas que

passam por Minas, se há um gargalo de falta de investimento federal nas rodovias

federais.

Lembro-me de que, desde o governo Itamar Franco, há uma disputa em relação às

rodovias federais. Itamar Franco já se propunha, e Aécio Neves tem-se proposto a



____________________________________________________________________________
664

fazer o serviço, basta que o governo federal transfira os recursos. O governo federal

tem problema para realizar projetos, não consegue fazê-los e realizar as licitações,

portanto deveria repassar o dinheiro a Minas Gerais, pois o Estado tem competência

para fazer os projetos e realizar as obras rapidamente. Isso tem de ser reconhecido

não como um demérito para o governo federal; ao contrário, tem de ser o

reconhecimento de que governar o Brasil não é fácil. Trata-se de um território

gigantesco, com um volume de problemas muito grande, e a máquina estatal federal

não está azeitada o suficiente para bancar o volume de recursos que dizem existir no

PAC. Darei um exemplo típico: quando fui Prefeito de Teófilo Otôni, em 2003,

consegui um recurso para quadruplicar a pista da Rio-Bahia, a BR-116, na área

urbana da cidade. Quando o projeto ficou pronto, havia uma previsão de 424

desapropriações. Em visita ao DNER, no Rio de Janeiro - naquela época, tudo

funcionava nessa cidade -, o pessoal do próprio DNER me confessou que não daria

tempo de executar toda a obra no meu mandato porque gastariam de dois a três anos

para fazer essas 424 desapropriações. Fiz o quê? Propus ao DNER um convênio

com a Prefeitura e me comprometi a fazer as desapropriações em seis meses, e as

fiz. As obras ficaram prontas em 1987. Vejam, se o Estado é mais competente, mais

rápido para fazer o projeto, as licitações e as obras, é preciso, então, sensibilizar o

nosso Presidente, a quem meu Partido apóia, para a idéia da transferência dos

recursos a Minas Gerais para que possa realizar as obras. O Estado é mais azeitado,

mais competente para realizar as obras. Aliás, mesmo quando fui Deputado Federal,

sempre defendi a idéia de que o governo federal não deveria realizar obra alguma. A

obra estadual é mais barata que a federal, e a municipal mais barata que a estadual e

a federal. Tem de haver uma economia de escala. Temos de mudar essa idéia de que

o governo federal tem de fazer tudo. Ora, estamos numa Federação e temos de

reconhecer que os Estados membros dessa Federação são parte da nação brasileira

e que, com a colaboração desses Estados, será mais fácil realizar as obras de infra-

estrutura de que o País precisa com tanta urgência. Não adianta dizer que vamos

enfrentar a crise investindo muito em infra-estrutura, porque isso fica só na conversa.

Sabemos que o DNIT, o Ministério dos Transportes não funcionam com a agilidade

necessária ao desejo do próprio Presidente da República. Lembro-me de o Sarney,
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quando Presidente da República, dizer isso nas páginas amarelas da revista “Veja”.

Qualquer governante vai-se surpreender. Entre o que ele fala, o que ele quer, o que

ele deseja e aquilo que a competência instalada do governo federal pode fazer há

uma distância enorme. Então, o que pregamos, também na área rodoviária, é que a

nossa bancada mineira lute um pouquinho mais para que o dinheiro seja colocado

nas mãos do Estado.

Citarei um exemplo típico: a estrada de Itaobim a Jequitinhonha está uma droga, é

uma estrada federal. O trecho de Jequitinhonha para Almenara é bom, é mantido pelo

Estado. Outro exemplo: agora está saindo recurso para a BR-116, no trecho que liga

Campanário à divisa com a Bahia. A estrada está cheia de buracos, desassistida,

sem acostamento. No entanto, a Rodovia do Boi, que é a BR-418, que sai de Teófilo

Otôni até a divisa da Bahia, que é delegada ao DER, está um brinco, uma maravilha.

Está mais do que provado que o Estado é mais competente do que o governo federal

para fazer obras de infra-estrutura. Então, vamos pedir ao governo federal, ao nosso

companheiro Lula, que nós ajudamos a eleger e a cujo governo damos suporte, que

acredite no governo de Minas e repasse os recursos ao governo do Estado, que o

governo é competente para fazer essas obras.

Aproveitando esta oportunidade, Sr. Presidente, falarei sobre assuntos diversos.

Vamos receber em Teófilo Otôni o Projeto Uai. Tínhamos o Projeto Psiu, e agora

haverá a ampliação, já estamos olhando um prédio na Avenida Doutor Luiz Boali.

Esse Projeto Uai será muito importante para Teófilo Otôni. Outro aspecto importante

que gostaria de destacar é que a Banda de Música do 19º Batalhão recebeu

equipamentos novos, a nosso pedido, do Governador do Estado. Ela está fazendo um

trabalho belíssimo, não só de tocar nas solenidades e alegrar as cidades da região -

viajando na sexta-feira para Nanuque, indo a uma cidade quase todos os finais de

semana -, mas está dando aula para os meninos, ensinando-lhes música e fazendo

musicoterapia nos hospitais. Trata-se de um trabalho magnífico da nossa Banda de

Música do 19º Batalhão, comandada pelo Ten. Duarte, a quem mando um abraço e

em cuja pessoa cumprimento todos os componentes da banda por essa forma

maravilhosa de compartilhar com a sociedade a alegria da música.

Quero refletir aqui, meu caro Presidente, sobre uma reunião que houve nessa
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segunda-feira em Varginha. Estive com vários produtores de café da região. Vieram

aqui, visitaram a Assembleia, foram ao meu gabinete e hipotequei a minha

solidariedade. Achei estranho o Prefeito de Varginha falar que Lula vai receber os

produtores, mas sem político. Lá estava cheio de Deputados Federais e Estaduais,

convocados pelos cafeicultores, e o Prefeito fala que o Lula vai receber todos, mas

sem político. Que engraçado, não é? O Prefeito na contramão de todos os produtores

de café da região. Os produtores estão pedindo suporte político, e o Prefeito dizendo

que não precisa, que Lula resolve. Ora, se o Lula resolve, por que não resolveu

antes? Se o Prefeito tem tanto prestígio com o Lula, por que não telefonou para ele

para resolver? Se tem prestígio, dá um telefonema e resolve. A questão na área do

café é muito séria. O pessoal teve um crescimento dos insumos da ordem de 600%

nos últimos anos, enquanto a safra de café cresceu 22% no valor. O pessoal está em

sinuca-de-bico. Daqui a pouco terá de fazer como se fez no governo pouco antes da

ditadura, na década de 60: pagar para erradicar, pagar para tirar os pés de café

porque não são produtivos. O produtor não consegue manter a sua produção com

preços competitivos, então é preferível fazer um programa para erradicar logo o café.

O Brasil é o maior produtor de café do mundo; Minas Gerais é o maior produtor de

café do Brasil; a Alemanha é o maior exportador de café brasileiro do mundo. Será

que esse pessoal não entende de economia? Não verifica a necessidade de

pegarmos o nosso café e exportá-lo e vendê-lo mais ou menos ao preço que vende a

Alemanha, que é três vezes o preço que se paga ao produtor? O que está no meio do

caminho? Por que a Alemanha pode vender o café brasileiro por um preço três vezes

maior que o pago ao produtor no Brasil e não podemos fazê-lo? Não temos o

Ministério das Relações Exteriores? Não possuímos adidos culturais e econômicos

nas embaixadas e consulados que estudem uma forma de compensação para os

produtores de café? Seria uma forma de o Brasil colocar lá fora sua indústria de café;

seria uma forma de exportar para o mundo inteiro, onde quer que seja, Alemanha,

Espanha ou França. Então que se possa montar uma central de distribuição do café

brasileiro. Por que a diplomacia brasileira não age com esse objetivo, se os industriais

alemães estão exportando o café por um valor três vezes maior que o pago no Brasil?

Estranhamos isso.
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Sr. Presidente, para encerrar, agradecemos a visita, ao nosso gabinete, do Prefeito

Nide, de Nanuque, e do Prefeito Carlinhos Gato, de Bandeira, que são meus amigos

e estão sofrendo. Fizemos um levantamento e verificamos que o Prefeito Carlinhos

recebeu, no ano passado, cerca de R$55.000,00 de ICMS e, neste ano, está

recebendo R$40.000,00. A situação está feia. As pessoas não estão acreditando que

há crise, mas há. Os Municípios estão quebrados, e a situação irá piorar se não

houver ação do Estado, que precisou tomar medidas emergenciais - postergar o

pagamento do ICMS -, no fim do ano passado, para tentar controlar parte da crise.

Segundo o caro Deputado, é uma marolinha. É um tsunami e é violento. Temos de

aceitar que existe uma crise, e providências precisam ser tomadas. A partir de

fevereiro, iniciou-se a recuperação dos impostos que foram postergados no ano

passado. Mas, ainda assim, a situação é crítica, Sr. Presidente. Todos nós, que

trabalhamos com Prefeitos, sentimos no coração vê-los demitir pessoas, não terem

dinheiro para pagar a gasolina para as ambulâncias rodarem. A situação está muito

feia e é necessário encontrar uma saída. Nos Vales do Mucuri e do Jequitinhonha,

tivemos duas grandes compensações: a Copanor começa a atuar agora, gerando

empregos em cada povoado, em cada distrito; e o projeto Travessia será implantado

em 27 Municípios da região, entre os 35 eleitos no Estado. Serão investidos, em cada

Município, R$800.000,00 em infra-estrutura. Enquanto isso não acontece, é preciso

haver certa compreensão. Faço um apelo à Secretaria de Fazenda para verificar se

há possibilidade de mudança de data da contabilização dos recursos que entram para

transferência aos Prefeitos. Da mesma forma, a AMM apela para que possamos

sensibilizar o governo federal para reduzir os 6% que se descontam do INSS, do FPM

de cada Prefeitura, para 2% ou 3%, provisoriamente, enquanto a crise passa, ou que

não sejam descontados nos próximos seis meses, para que os Prefeitos do interior

cubram suas despesas e não precisem demitir. São assuntos variados que tratamos

aqui, nesta tarde, com o beneplácito do Sr. Presidente, que me permitiu ultrapassar o

tempo. Agradeço a oportunidade, Presidente Deputado Fábio Avelar.

O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - A Presidência verifica, de plano, a

inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente
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A Presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra a discussão,

em turno único, dos vetos às Proposições de Lei nºs 18.876, 18.877, 18.939, 18.941

e 18.953, uma vez que permaneceram em ordem do dia por 6 reuniões.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 18,

às 9 e às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a

ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem

do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/3/2009

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro

Silva, Delvito Alves, Gilberto Abramo, Padre João, Sebastião Costa e Ronaldo

Magalhães, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Ronaldo Magalhães, dispensa a leitura da

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante na pauta e acusa o recebimento das seguintes proposições, para

as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 3.038, 3.039,

3.046, 3.052 e 3.059/2009 (Deputado Gilberto Abramo); 3.025, 3.035, 3.041, 3.045,

3.049, 3.050 e 3.065/2009 (Deputado Sebastião Costa); 3.029, 3.030, 3.042, 3.044,

3.048, 3.054, 3.058 e 3.063/2009 (Deputado Delvito Alves); 3.033, 3.043, 3.051 e

3.056/2009 (Deputado Chico Uejo); 3.026, 3.028, 3.037, 3.060 e 3.061/2009

(Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 3.034, 3.036, 3.040, 3.055, 3.057 e 3.064/2009

(Deputado Padre João); 3.027, 3.031, 3.032, 3.053 e 3.062/2009 (Deputado Ronaldo

Magalhães); e 1.307/2007 (Deputado Gilberto Abramo, em virtude de redistribuição).

Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após

discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
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constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos Projetos de Lei nºs 2.996/2009, na

forma do Substitutivo nº 1, e 3.002/2009 (relator: Deputado Gilberto Abramo);

2.858/2008, (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 2.872/2008, na forma do

Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Sebastião Costa); e 2.969/2009, na forma do

Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Delvito Alves). Na fase de discussão do parecer

do relator, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que conclui pela juridicidade,

constitucionalildade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1 do Projeto de Lei nº

2.948/2008, no 1º turno, o Presidente defere o pedido de vista do Deputado Gilberto

Abramo. Os Projetos de Lei Complementar nºs 23/2007 e 38/2008 são retirados da

pauta, atendendo-se a requerimento, respectivamente, dos Deputados Sargento

Rodrigues e Ronaldo Magalhães, aprovados pela Comissão. O Presidente informa

que continua em discussão o parecer do relator, Deputado Sebastião Costa, que

conclui pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do Projeto de Lei nº

2.926/2008, e que se encontra sobre a mesa proposta de emenda de autoria do

Deputado Lafayette de Andrada ao referido projeto. Com a palavra, o Deputado

Gilberto Abramo apresenta requerimento em que solicita seja adiada a discussão do

Projeto de Lei nº 2.926/2008. Submetido a votação, é aprovado o requerimento. Os

pareceres sobre os Projetos de Lei nºs 188/2007 e 2.979/2009, no 1º turno, deixam

de ser apreciados em virtude de solicitação de prorrogação de prazo regimental pelo

relator, Deputado Sebastião Costa. Os Projetos de Lei nºs 2.333 e 2.866/2008 são

retirados da pauta, atendendo-se a requerimento, respectivamente, dos Deputados

Padre João e Juninho Araújo, aprovados pela Comissão. O parecer sobre o Projeto

de Lei nºs 1.307/2007, no 1º turno, deixa de ser apreciado em virtude de solicitação

de prazo regimental pelo relator, Deputado Gilberto Abramo. Os Projetos de Lei nºs

2.618 e 2.730/2008 são retirados da pauta, atendendo-se a requerimento do

Deputado Gilberto Abramo, aprovados pela Comissão. Os Projetos de Lei nºs 2.986 e

3.010/2009 são retirados da pauta, atendendo-se a requerimento, respectivamente,

dos Deputados Padre João e Delvito Alves, aprovados pela Comissão. Os pareceres

sobre os Projetos de Lei nºs 2.989/2009 e 3.012/2009, no 1º turno, deixam de ser

apreciados em virtude de solicitação de prorrogação de prazo regimental pelos

respectivos relatores, Deputados Ronaldo Magalhães e Gilberto Abramo. Após
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discussão e votação, é aprovado o parecer pela inconstitucionalidade, ilegalidade e

antijuridicidade do Projeto de Lei nº 2.992/2009 (relator: Deputado Sebastião Costa).

Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

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

votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os pareceres pela

constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos Projetos de Lei nºs 2.846/2008 com

a Emenda nº 1 e 3.038/2009 (relator: Deputado Gilberto Abramo), 3.028/2009 (relator:

Deputado Dalmo Ribeiro Silva), 3.030 e 3.048/2009 (relator: Deputado Delvito Alves),

e 3.041/2009 (relator: Deputado Sebastião Costa). Após discussão e votação, são

aprovados os pareceres pela inconstitucionalidade, ilegalidade e antijuridicidade dos

Projetos de Lei nºs 2.768/2008 (relator: Deputado Gilberto Abramo, em virtude de

redistribuição) e 2.898/2008 (relator: Deputado Padre João). O Projeto de Lei nº

3.033/2009 é retirado de pauta por falta de pressupostos regimentais. Passa-se à 3ª

Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são

aprovados requerimentos que solicitam sejam baixados em diligência ao autor os

Projetos de Lei nºs 3.009, 3.037 e 3.044/2008. 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 março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo - Padre João - Ronaldo

Magalhães - Sebastião Costa.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

E DO CONTRIBUINTE NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 10/3/2009

Às 10h13min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Adalclever

Lopes, Délio Malheiros e Walter Tosta, membros da supracitada Comissão. Está

presente, também, o Deputado Célio Moreira. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Adalclever Lopes, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Célio Moreira, dispensa a leitura da ata da
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reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante na pauta e 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, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 2º

turno, dos Projetos de Lei nºs 1.643/2007 (relator: Deputado Adalclever Lopes) e

2.617/2008 (relator: Deputado Délio Malheiros). O Projeto de Lei nº 2.311/2008 é

retirado da pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado Célio Moreira, aprovado

pela Comissão. 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 Délio Malheiros em que solicita sejam ouvidos os Srs.

Marcelo Rodrigo Barbosa e Paulo Emílio de Oliveira, ambos do Procon desta Casa,

para apresentarem as atividades realizadas no ano de 2008 da referida instituição. A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da Comissão e destina essa parte da

reunião a ouvir os convidados acima citados conforme consta nas notas taquigráficas.

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de março de 2009.

Adalclever Lopes, Presidente - Délio Malheiros - Walter Tosta.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.242/2007

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto de lei em análise, decorrente do desarquivamento do Projeto de Lei nº

3.320/2006, a requerimento do Deputado Lafayette de Andrada, tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Feminina e Comunitária Santantonense,

com sede no Município de Santo Antônio do Jacinto.

O projeto de lei foi publicado no “Diário do Legislativo” de 12/7/2007 e distribuído a
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esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente quanto aos aspectos jurídico,

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

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.242/2007 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Feminina e Comunitária Santantonense.

Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas no Estado

podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº

12.972, de 1998.

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

atendimento às exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a

entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de um ano e sua

Diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas

funções.

Ressalte-se, ainda, que o parágrafo único do art. 14 do seu estatuto prevê que as

atividades da Diretoria, do Conselho Fiscal e das associadas serão inteiramente

gratuitas (vide alteração estatutária de 12/2/2009); e o art. 35 preceitua que, no caso

de sua dissolução, o patrimônio remanescente será transferido a pessoa jurídica

qualificada nos termos da Lei nº 9.790, de 1999, como Organização da Sociedade

Civil de Interesse Público - Oscip -, preferencialmente que tenha o mesmo objetivo

social e que seja registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Esclareça-se que a Emenda nº 1, apresentada na parte conclusiva deste parecer,

tem como objetivo fazer constar no art. 1º do projeto o nome do Município onde tem

sede a entidade.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 1.242/2007 com a seguinte Emenda nº 1.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Fica declarada de utilidade pública a Associação Feminina e Comunitária

Santantonense - Afecs -, com sede no Município de Santo Antônio do Jacinto.”.



____________________________________________________________________________
673

Sala das Comissões, 17 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ronaldo Magalhães -

Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.694/2008

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dimas Fabiano, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo dar denominação à estrada que liga o Município de Ibiraci ao Município de

Claraval.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 22/8/2008 e, a seguir,

encaminhada a este órgão colegiado, a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 102,

III, “a”, combinado com o art. 188, do Regimento Interno.

Em 2/9/2008, esta Comissão solicitou fosse o projeto baixado em diligência ao

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER-MG –, a

fim de obter informações sobre o referido trecho rodoviário. De posse da resposta,

passamos à análise da proposição.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.694/2008 tem por escopo seja dada a denominação de

Melchsedech de Oliveira Netto (Melquinho) à estrada que liga o Município de Ibiraci

ao Município de Claraval. Trata-se de trecho da MG-344, parte da malha rodoviária

estadual.

No que se refere à competência normativa, as matérias que só podem ser

reguladas pela União, de interesse nacional, estão listadas no art. 22 da Constituição

da República. As que cabem ao Município, por sua vez, estão previstas no art. 30,

que lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos de interesse local e

suplementar as legislações federal e estadual, para atender às suas peculiaridades.

Ao Estado, a regra básica está consagrada no § 1° d o art. 25 da nossa Lei Maior, que

lhe faculta tratar das matérias que não se enquadram no campo privativo da União ou

do Município.

À luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios públicos não
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constitui assunto de competência privativa da União nem do Município, podendo ser

objeto de disciplina jurídica por parte do Estado. Com efeito, foi editada a Lei n°

13.408, de 1999, que dispõe sobre a matéria, estabelecendo a exigência de que o

homenageado seja falecido e que se tenha destacado por serviços prestados à

coletividade.

Ademais, a Carta mineira não inseriu o assunto no domínio da iniciativa reservada à

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

de Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a apresentação do projeto em

tela por membro desta Casa.

Ressalte-se que o Diretor-Geral do DER-MG, em resposta à diligência solicitada,

manifestou-se, por meio da nota técnica datada de 19/9/2008, favoravelmente à

pretensão do projeto de lei em análise, uma vez que o referido trecho não possui

denominação oficial.

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

Emenda nº 1, redigida ao final deste parecer, que altera a redação do art. 1º, a fim de

identificar a rodovia a ser denominada.

Conclusão

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

do Projeto de Lei n° 2.694/2008 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica denominado Melchsedech de Oliveira Netto – Melquinho o trecho da

Rodovia MG-344 que liga o Município de Ibiraci ao Município de Claraval.”.

Sala das Comissões, 17 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ronaldo Magalhães -

Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.978/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

de utilidade pública a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Barroso e
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Cidades Vizinhas - ASAPB -, com sede no Município de Barroso.

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

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem agora a matéria a esta

Comissão para deliberação conclusiva, nos termos do art. 103, I, “a”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.978/2009 objetiva declarar de utilidade pública a Associação

dos Aposentados e Pensionistas de Barroso e Cidades Vizinhas, que tem por

finalidade integrar os aposentados e pensionistas associados, proteger seus direitos,

mesmo perante a Previdência Social.

Destacam-se entre os seus objetivos: representá-los junto a órgãos responsáveis

por aposentadorias e pensões; prestar assistência social aos mais necessitados; lutar

pela valorização desse segmento; conservar o espírito de união entre os seus

integrantes; celebrar convênios com instituições públicas e privadas para subsidiar

suas iniciativas

Isso posto, acreditamos ser a entidade merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.978/2009 em turno

único.

Sala das Comissões, 18 de março de 2009.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.982/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Natércia - Apae

de Natércia, com sede nesse Município.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

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

do Regimento Interno.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.982/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Pais e Amigos dos Excepcionais de Natércia, que tem por finalidade precípua

promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas portadoras de deficiência,

especialmente mental, buscando assegurar-lhes o pleno exercício da cidadania.

Para consecução de seus objetivos, coordena e executa na sua área de atuação os

objetivos, os programas e a política da Federação das Apaes do Estado e da

Federação Nacional de Apaes, assegurando e defendendo o progresso, a

credibilidade e a unidade orgânica e filosófica do Movimento Apaeano; realiza

estatísticas, estudos e pesquisas, referentes à causa do excepcional, que proporcione

avanço científico e formação de pessoal técnico. Articula junto aos poderes públicos e

entidades privadas políticas que defendam os direitos da pessoa portadora de

deficiência.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.982/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 18 de março de 2009.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.995/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Cultural e Educativa de Timóteo - Acet -, com sede no

Município de Timóteo.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.995/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação
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Cultural e Educativa de Timóteo, entidade sem fins econômicos, que tem como

finalidade promover as educação, cultura, esporte e lazer nessa comunidade, além de

apoiar a formação de associações e cooperativas para a geração de emprego e

renda, com a conseqüente melhoria da qualidade de vida de seus associados.

Na busca de seus objetivos, implementa ações culturais nos diversos bairros da

cidade, como apresentação de peças de teatro, fantoches, música, filmes e sessões

de contadores de histórias, apóia a prática de esportes em torneios, campeonatos,

gincanas e atividades escolares esportivas e realiza ações de lazer para a integração

da comunidade.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.995/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 18 de março de 2009.

Rosângela Reis, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.020/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em tela tem como finalidade

instituir o Dia Estadual do Doador Voluntário de Sangue.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo”, em 14/2/2009, e, em seguida,

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

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

102, III, “a”, do Regimento Interno,

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.020/2009 tem a finalidade de instituir o Dia Estadual do

Doador Voluntário de Sangue, a ser comemorado, anualmente, no dia 22 de junho.

Com relação à repartição de competência legislativa, o art. 22 da Constituição da

República enumera as matérias que cabem à União, de interesse nacional; o art. 30

especifica que compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local,

além de suplementar a legislação federal e estadual; o § 1º do art. 25, por fim,
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reserva aos Estados membros os temas que não se enquadram no campo privativo

da União ou do Município.

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

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

componentes do sistema federativo.

Ademais, o art. 66 da Constituição do Estado não relaciona o tema em análise

como iniciativa privativa da Mesa da Assembleia ou dos titulares dos Poderes

Executivo e Judiciário, do Ministério Público ou do Tribunal de Contas, cabendo,

portanto, a deflagração do processo legislativo por membro desta Casa.

Importante observar que tramitou nesta Casa, no primeiro biênio desta legislatura,

projeto de lei que resultou na Lei nº 18.026, de 9/1/2009, que institui a Semana de

Doação de Sangue, a ser comemorada na semana que incidir o dia 25 de novembro -

Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue. Portanto, já há no calendário estadual

data específica destinada à reflexão e à conscientização sobre a importância de se

doar sangue para manter o estoque na rede hospitalar.

A transformação do projeto de lei em análise em norma jurídica irá provocar a

revogação da lei em vigor, pois ambas regulariam a mesma matéria, criando data

comemorativa relacionada à doação de sangue.

Como no calendário estadual deve haver apenas um dia no ano destinado ao tema,

é mais indicado que as comemorações estaduais coincidam com as promovidas pela

esfera federal, a fim de que haja uma união de esforços para sensibilizar a população

sobre a importância do assunto.

Cabe ressaltar ainda que o autor da matéria, em seu arrazoado, justifica a data

escolhida por sua proximidade com a chegada do inverno, estação em que ocorre

redução no número de doações. Entretanto, a Fundação Centro de Hematologia e

Hemoterapia de Minas Gerais - Hemominas - tem recorrido aos meios de

comunicação e a empresas sempre que ocorrem fatos indicadores de redução de seu

estoque, não necessitando de dispositivo legal para tanto.

Diante dessas constatações, entendemos não ser necessária nem razoável a

edição de nova lei com objetivo semelhante ao da norma já existente.

Conclusão
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Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 3.020/2009.

Sala das Comissões, 17 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Sebastião Costa -

Ronaldo Magalhães - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.032/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Walter Tosta, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Família Alcântara Coral, com sede no Município de

João Monlevade.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 19/2/2009 e distribuída a esta

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

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

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.032/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Família Alcântara Coral, com sede no Município de João Monlevade.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 13 que as

atividades dos seus Diretores e Conselheiros não serão remuneradas; e no art. 25

que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a

entidade congênere com sede no Município de João Monlevade.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do
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Projeto de Lei nº 3.032/2009.

Sala das Comissões, 17 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Padre João -

Gilberto Abramo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.033/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária Educacional Estrela - ACE - Estrela -, com

sede no Município de Bocaiúva.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 19/2/2009 e encaminhada a

esta Comissão para exame preliminar dos aspectos jurídico, constitucional e legal,

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.033/2009 objetiva declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária Educacional Estrela - ACE - Estrela -, com sede no Município de

Bocaiúva.

Os requisitos para que as associações e fundações em funcionamento no Estado

sejam declaradas de utilidade pública estão discriminados no art. 1º da Lei nº 12.972,

de 1998.

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

exigências mencionadas no referido projeto, pois ficou comprovado que a entidade foi

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

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

Ressalte-se, ainda, que o art. 28 do seu estatuto determina que as atividades de

seus Diretores e Conselheiros, bem como as dos associados, não serão

remuneradas; e o art. 32 preceitua que, no caso de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a instituição congênere, dotada de personalidade

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

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do
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Projeto de Lei nº 3.033/2009.

Sala das Comissões, 17 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo - Padre João - Ronaldo

Magalhães.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.036/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Adalclever Lopes, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Sociedade Musical Santa Cecília, com sede no

Município de Ouro Preto.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20/2/2009 e distribuída a esta

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

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

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.036/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Sociedade Musical Santa Cecília, com sede no Município de Ouro Preto.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 11, § 2º, que as

atividades de seus Diretores, Conselheiros, associados ou instituidores não serão

remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, dividendos, vantagens ou

benefícios; e no art. 20 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere, legalmente constituída,

portadora do título de utilidade pública estadual.

Conclusão
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Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.036/2009.

Sala das Comissões, 17 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Gilberto Abramo - Ronaldo

Magalhães.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.043/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Domingos Sávio, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Centro do Adolescente Ativo, com sede no Município

de São João del-Rei.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20/2/2009 e distribuída a esta

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

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

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.043/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Centro do Adolescente Ativo, com sede no Município de São João del-Rei.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 30 que, na

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

congênere, com personalidade jurídica e em funcionamento; e no art. 34 que os seus

Diretores não serão remunerados, sendo-lhes vedado o recebimento de lucro,

benefícios, vantagens ou dividendos.

Conclusão



____________________________________________________________________________
683

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.043/2009.

Sala das Comissões, 17 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo - Padre João - Ronaldo

Magalhães.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.045/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Grupo de Mulheres Fazendo Artes, com sede no Município de

Ipatinga.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20/2/2009 e encaminhada a

esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 188, combinado com o art.

102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.045/2009 objetiva declarar de utilidade pública o Grupo de

Mulheres Fazendo Artes, com sede no Município de Ipatinga.

Os requisitos para que as associações e fundações em funcionamento no Estado

sejam declaradas de utilidade pública estão mencionados no art. 1º da Lei nº 12.972,

de 1998.

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

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

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

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

Ressalte-se, ainda, que o art. 43 do seu estatuto preceitua que, no caso de sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a instituições congêneres,

devidamente registradas no Conselho Nacional de Assistência Social, e o art. 44

prevê que o exercício dos cargos de direção e do conselho fiscal será inteiramente

gratuito.

Conclusão
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Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.045/2009.

Sala das Comissões, 17 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Padre João - Gilberto

Abramo - Ronaldo Magalhães.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.053/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Carlin Moura, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Esporte Lazer Casa Nova,

com sede no Município de Contagem.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21/2/2009 e distribuída a esta

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

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

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.053/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária Esporte Lazer Casa Nova, com sede no Município de

Contagem.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 7º, parágrafo

único, que as atividades dos seus Diretores não serão remuneradas; e no art. 12 que,

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

congênere, com sede no Município de Contagem.

Conclusão
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Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.053/2009.

Sala das Comissões, 17 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Gilberto Abramo -

Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.058/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Domingos Sávio, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Corporação Musical Santa Cecília, com sede no

Município de Itapecerica.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 28/2/2009 e distribuída a esta

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

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

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.058/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Corporação Musical Santa Cecília, com sede no Município de Itapecerica.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 7º que as

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

sendo-lhes vedado o recebimento de vantagens ou benefícios; e no parágrafo único

do art. 11 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a instituição com os mesmos fins, registrada no Conselho Nacional de

Assistência Social.
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Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.058/2009.

Sala das Comissões, 17 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo - Padre João - Ronaldo

Magalhães.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.063/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Deiró Marra, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Lions Clube de Patrocínio, com sede no Município de

Patrocínio.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 28/2/2009 e distribuída a esta

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

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

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.063/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Lions Clube de Patrocínio.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 37 que as

atividades dos seus dirigentes e associados não serão remuneradas, sendo-lhes

vedado o recebimento de lucro, gratificação ou vantagem; e no art. 93, § 2º, que, na

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

congênere que tenha os mesmos objetivos sociais e seja registrada no Conselho
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Nacional de Assistência Social ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.063/2009.

Sala das Comissões, 17 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo - Padre João - Ronaldo

Magalhães.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.065/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Amigos e Ex-Alunos do Colégio

Luís Gama, com sede no Município de Juiz de Fora.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 28/2/2009 e distribuída a esta

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

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

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.065/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Amigos e Ex-Alunos do Colégio Luís Gama, com sede no Município de

Juiz de Fora.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 5º, inciso III, que

as atividades dos seus Diretores não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o

recebimento de vantagens a qualquer título; e no art. 33, que, na hipótese de sua
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dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a entidade congênere.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.065/2009.

Sala das Comissões, 17 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto Abramo -

Ronaldo Magalhães.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.069/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Esporte Clube Cristalino, com sede no Município de

Pompéu.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 5/3/2009 e distribuída a esta

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

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

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.069/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Esporte Clube Cristalino, com sede no Município de Pompéu.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 66, § 1º, que, na

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

congênere, juridicamente constituída e registrada no Conselho Nacional de

Assistência Social ou a entidade pública;e no art. 76, que as atividades de seus
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Diretores e Conselheiros não serão remuneradas.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.069/2009.

Sala das Comissões, 17 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Padre João - Gilberto

Abramo - Ronaldo Magalhães.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.073/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Nossa Senhora da Conceição,

com sede no Município de Jacinto.

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

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

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

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.073/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária Nossa Senhora da Conceição, com sede no Município de

Jacinto.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no parágrafo único do

art. 8º que os seus Diretores não serão remunerados, sendo-lhes vedado o

recebimento de lucro ou bonificação, a qualquer título; e no art. 22 que, na hipótese
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de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a entidade congênere,

registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.073/2009.

Sala das Comissões, 17 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Gilberto Abramo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.076/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Lar Comunitário Frederico Ozanam, com sede no Município de

Ouro Branco.

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

esta Comissão para exame preliminar dos aspectos jurídico, constitucional e legal,

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.076/2009 objetiva declarar de utilidade pública o Lar

Comunitário Frederico Ozanam, com sede no Município de Ouro Branco.

Os requisitos para que as associações e fundações em funcionamento no Estado

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

de 1998.

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

exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou comprovado que a

entidade foi constituída e funciona há mais de um ano, tem personalidade jurídica e

sua Diretoria é formada por pessoas idôneas, que nada recebem pelos respectivos

cargos.

Ressalte-se, ainda, que o inciso II do art. 35 do seu estatuto determina que o

exercício dos cargos de seus Diretores, Conselheiros, associados, instituidores,

benfeitores ou equivalentes não serão remunerados; e o inciso III do mesmo artigo

preceitua que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado
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a entidade congênere, preferencialmente, vinculada à Sociedade de São Vicente de

Paulo, com sede e atividades preponderantes no Município de Ouro Branco,

registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou, inexistindo, a uma

entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.076/2009.

Sala das Comissões, 17 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo - Ronaldo Magalhães -

Padre João.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 748/2007

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro da Silva, o Projeto de Lei nº 748/2007 é

resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 157/2003, que, por sua vez,

resulta do desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.095/2000. A proposição dispõe

sobre a utilização de programas de informática abertos na administração pública

estadual.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 12/4/2007, foi a proposição distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

O projeto vem a esta Comissão para receber parecer sobre a sua juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, na forma do art. 188, combinado com o art. 102, III,

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em exame visa a estabelecer que a administração pública estadual dos

três Poderes adquira, preferencialmente, programas abertos para seus sistemas de

informática.

A Comissão de Constituição e Justiça emitiu, na legislatura retrasada, parecer pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, que foi amplamente

discutida nas comissões de mérito, tendo havido, até, audiência pública promovida
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pela Comissão de Administração Pública, a qual contou com a participação de

representantes de órgãos públicos e entidades privadas, que trouxeram valiosas

contribuições para o relator da matéria no 2º turno na legislatura retrasada.

Entendemos que não se pode perder tal trabalho, de forma que apresentamos o

Substitutivo nº 1, tendo como referência o substitutivo aprovado pela Comissão de

Administração Pública em 10/4/2002, e a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão

de Administração Pública em 21/10/2003.

Inicialmente, apresentamos as razões pelas quais não se pode dar prosseguimento

ao projeto original. Em seguida, justificamos a adoção do substitutivo formulado pela

Comissão de Administração Pública, na legislatura retrasada, com a Emenda nº 1,

apresentada na legislatura passada.

Programa aberto é aquele que pode ser alterado para melhor adequar-se às

necessidades do usuário, que tem acesso ao código-fonte. Esse tipo de programa

vem sendo desenvolvido em contraposição aos programas fechados, cujos usuários

não têm acesso à sua estrutura nem à forma como foram elaborados. Esses não

conhecem, por exemplo, como foram programados os “softwares” produzidos e

comercializados pela Microsoft, porque a empresa norte-americana não fornece o

chamado código-fonte, que é precisamente o produto original do trabalho intelectual

do programador e do analista de sistema. Enquanto, nos programas fechados, os

usuários têm acesso apenas ao funcionamento dos diversos recursos, nos programas

abertos estão autorizados a conhecer e a alterar a tecnologia que possibilita o seu

funcionamento. Programa livre, por sua vez, é aquele que, além de ser aberto,

concede ao usuário a liberdade de executar, copiar, modificar e distribuir o “software”.

O acesso ao código-fonte é um pré-requisito do programa livre. Já programa gratuito

é aquele em que não se exige pagamento para a sua utilização, podendo ser livre ou

não.

A opção por programas livres importa redução do custo no processo de

informatização do Estado. A cada novo equipamento que o órgão público adquire, o

Estado deve pagar a licença para instalar na máquina os programas que pretende

utilizar, custos que vêm se elevando de forma acentuada.

Quanto à indagação sobre se a administração pública pode estabelecer na lei a
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preferência por produtos com determinadas características, consideramos que sim, já

que o princípio da igualdade não veda a possibilidade de a lei instituir discriminações

em favor de pessoas ou situações, desde que a discriminação esteja respaldada em

critérios racionais, seja compatível com os valores protegidos pela ordem jurídica e

mantenha proporcionalidade entre o tratamento diferenciado e o fim que se pretende

atingir. Entendemos que a proposição em tela atende a esses aspectos, na medida

em que procura instituir um tratamento preferencial para produtos com determinadas

características, de forma a reduzir o custo do investimento público e a dependência

do Estado em relação a empresas cujos produtos se desatualizam rapidamente,

forçando o usuário a fazer novas aquisições.

O projeto de lei encontra amparo, ainda, no princípio da economicidade, que deve

informar a ação do administrador público.

Faz-se necessário observar que a Lei de Licitações - Lei Federal nº 8.666, de

21/6/93 -, adota o princípio da padronização, nos termos do inciso I do art. 15, “in

verbis”:

“Art. 15 - As compras, sempre que possível, deverão:

I - atender ao princípio da padronização, que imponha compatibilidade de

especificações técnicas e de desempenho, observadas, quando for o caso, as

condições de manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas;”. (Grifo nosso.)

O princípio da padronização, por exemplo, é um dos fundamentos do tratamento

desigual na escolha dos produtos a serem adquiridos por órgãos da administração

pública. Esse princípio deve ser levado em consideração quando da decisão do

agente público acerca do momento correto para adquirir um programa, seja aberto,

seja livre.

Conforme já entendeu esta Comissão na legislatura passada, é preciso retirar do

projeto dispositivos que regulamentam a informática, porque esta matéria é de

competência federal, nos termos do inciso IV do art. 22 da Constituição Federal.

Ademais, não pode o legislador estadual intervir no mercado para coibir o abuso do

poder econômico, uma vez que tal intervenção também é de competência privativa da

União. É possível, com esse projeto, apenas definir diretrizes para a política estadual

de informática.
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Não pode, tampouco, a proposição dispor sobre o alcance das licenças dos

programas abertos, porque tal matéria foge ao âmbito da competência legislativa

estadual, uma vez que diz respeito à informática.

Por fim, o art. 9º do projeto contradiz o art. 1º, porque este determina a preferência

pelos programas abertos, ao passo que aquele veda a utilização dos programas de

computador cujas licenças não estejam de acordo com a lei.

Passamos agora a justificar a adoção do substitutivo a seguir apresentado, que tem

como base, como já se disse, o parecer da Comissão de Administração Pública sobre

o Projeto de Lei nº 1.095/2000, 10/3/2002.

Inicialmente, quanto à utilização da expressão “sempre que possível” para se referir

ao momento de aplicação da norma, deve-se considerar que a mesma expressão foi

empregada no art. 15 da Lei de Licitações, determinando que se leve em

consideração o princípio da padronização nas compras realizadas pelo poder público.

O grau de abertura interpretativa de um dispositivo com este enunciado aproxima-o

das normas programáticas, que “contêm disposições indicadoras de valores a serem

preservados e de fins sociais a serem alcançados. Seu objeto é o de estabelecer

determinados princípios e fixar programas de ação” (Luís Roberto Barros.

“Interpretação e Aplicação da Constituição”, p. 103). Tais normas geram o direito

público subjetivo negativo, ou seja, o direito de “exigir do Poder Público que se

abstenha de praticar atos que contravenham os seus ditames” (idem). Com isto

queremos demonstrar um primeiro efeito desse dispositivo: impede que o poder

público formule uma política de informática com opção explícita pelos programas

fechados. Este efeito, por si só, é valioso, porque um dos maiores males da

administração pública é a descontinuidade das políticas públicas, com a rotatividade

dos governos. Assim, com essa lei, a mudança de governo poderá representar a

alteração para uma política de informática mais audaciosa ou mais cautelosa no que

tange à adoção de programas livres ou gratuitos, jamais uma opção pelos programas

fechados em detrimento daqueles, sem submeter a matéria a esta Casa Legislativa.

A expressão em tela explicita o caráter principiológico da norma. Por isso, a adoção

dos programas livres deve ocorrer “na maior medida possível”, considerando-se as

possibilidades reais. A expressão “sempre que possível” explicita a abertura do
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enunciado para que o intérprete possa reconhecer as possibilidades reais de

aplicação do dispositivo.

Isto não significa que haverá plena liberdade para se escolher a ocasião de aplicar

a norma. Para a definição desse momento, em que será possível a adoção de

programas gratuitos ou livres ou, no sentido inverso, em que será indispensável a

adoção de programas fechados, é necessária uma decisão técnica. É preciso,

contudo, reconhecer que, em um campo tão complexo como o do mercado e da

produção de “softwares”, dependendo do aspecto destacado pelo técnico, pode a sua

posição final variar. Ao se conferir poder a esse parecer técnico, corre-se o risco de

estimular a investida dos revendedores sobre os técnicos responsáveis por tais

decisões, de forma que estes se tornem mais sensíveis aos aspectos que interessam

a este ou àquele revendedor. Daí a opção de se exigir que o parecer que opine pela

aquisição de programas fechados seja aprovado pela autoridade superior do órgão ou

da entidade pública, seguindo o modelo adotado pela Lei de Licitações.

Diante do exposto, apresentamos o Substitutivo nº 1 ao final deste parecer.

Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 748/2007 na forma do Substitutivo nº 1, que apresentamos a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre a utilização de programas de informática livres na administração

pública estadual.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Os órgãos e as entidades da administração pública direta ou indireta do

Estado utilizarão, sempre que possível, programas de informática livres.

Parágrafo único – Para os fins desta lei, entende-se por programa de informática

livre aquele em que o usuário tem acesso irrestrito ao código-fonte, podendo estudá-

lo, adaptá-lo e aperfeiçoá-lo de acordo com suas necessidades especificas, executá-

lo com qualquer propósito e distribuí-lo a outros usuários, seja na forma original, seja

na modificada.

Art. 2º – O processo para aquisição de programa de computador que não seja livre

será fundamentado em parecer técnico do responsável pela área de informática e
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endossado pela autoridade responsável pela homologação dos processos licitatórios

no órgão ou na entidade públicos.

Art. 3º – O poder público atenderá aos requisitos estabelecidos na licença para uso

do programa livre que adotar.

Art. 4º – As informações oferecidas pelo poder público ao cidadão não poderão

estar codificadas exclusivamente em formato proprietário ou que exija o uso de

programas pagos para serem lidas.

Parágrafo único – É concedido ao poder público o prazo de um ano a contar da

vigência desta lei, para adequar-se ao disposto neste artigo.

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

Sala das Comissões, 17 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Sebastião Costa -

Ronaldo Magalhães - Padre João.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.948/2008

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 2.948/2008 dispõe sobre

as medidas a serem adotadas pelo Estado para a realização dos Jogos Olímpicos de

2016.

A proposição foi encaminhada preliminarmente à Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na

forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Por meio da Mensagem nº 342/2009, publicada no “Diário do Legislativo” em

28/2/2009, o Governador do Estado, nos termos do art. 69 da Constituição do Estado,

solicitou regime de urgência para a proposição em tela.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos

termos do art. 188, combinado com o art.102, VI, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em epígrafe estabelece normas que disciplinam as medidas a serem

adotadas pelo Estado caso a cidade do Rio de Janeiro venha a ser escolhida como

sede dos jogos olímpicos e paraolímpicos de 2016, garante as exigências impostas
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pelo Comitê Olímpico Internacional – COI –, demonstra o comprometimento do

Estado com a candidatura da cidade do Rio de Janeiro e possibilita a realização de

competições na cidade de Belo Horizonte.

O Estado de Minas Gerais, por meio de diversas ações implementadas pela

Secretaria de Estado de Esporte e Juventude, vem incentivando a prática do desporto

de alto rendimento, bem como a prática do desporto educacional e de participação.

Nessa iniciativa destaca-se o Programa de Promoção do Desporto de Rendimento,

cujo objetivo é apoiar técnica e financeiramente as equipes, os atletas e os para-

atletas mineiros para participação em competições, assim como a realização de

eventos por meio de Municípios ou entidades que contribuam para o desenvolvimento

do esporte especializado ou de rendimento, bem como contribuir para a realização de

acordos de cooperação técnica a fim de promover o aprimoramento de práticas em

modalidades olímpicas e para-olímpicas. No Programa Minas Olímpica estão

previstas as ações de Modernização do Complexo Mineirão-Mineirinho e de

Qualificação de Agentes Esportivos, que certamente contribuirão para que o Estado

aprimore sua infra-estrutura e seus recursos humanos para recepcionar as

competições na Capital, no caso do Rio de Janeiro sediar os Jogos Olímpicos de

2016.

Os Jogos Olímpicos, além de promover a competição entre os melhores atletas do

mundo e de divulgar suas histórias de superação, caracterizam-se pela

confraternização entre os povos. Assim, a participação nos Jogos Olímpicos insere o

Estado em um cenário promissor, pois potencializa o desenvolvimento do esporte

mineiro ao mesmo tempo em que abre grandes oportunidades de desenvolvimento

nos campos do turismo e do comércio.

A Comissão de Constituição e Justiça, em análise preliminar, efetuou os ajustes

jurídico-legais necessários à regular tramitação da proposição, por meio da

apresentação do Substitutivo nº 1, o qual corroboramos.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

2.948/2008 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 18 de março de 2009.
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Jayro Lessa, Presidente - Gláucia Brandão, relatora - Carlin Moura - Dalmo Ribeiro

Silva.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DELEI N° 2.948/2 008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe, dispõe sobre as

medidas a serem adotadas pelo Estado para a realização dos Jogos Olímpicos de

2016.

Tramitando em regime de urgência, nos termos do disposto nos arts. 208 a 211 do

Regimento Interno, a proposição foi apreciada pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do Substitutivo n° 1, que apresentou.

Vem agora a proposição a esta Comissão, para receber parecer, nos termos do art.

188, combinado com o art.102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O objetivo da proposição em exame é estabelecer normas que disciplinam as

medidas a serem adotadas pelo Estado, caso a cidade do Rio de Janeiro venha a ser

escolhida como sede dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016. Com isso,

demonstra-se o apoio à candidatura da cidade do Rio de Janeiro e possibilita-se a

realização de competições no Estado de Minas Gerais.

O art. 12 do projeto estabelece que o Estado, observada a Lei de Responsabilidade

Fiscal, bem como os limites de sua responsabilidade, a ser definida em instrumento

próprio, promoverá a disponibilização, em favor do Comitê dos Jogos Olímpicos -

Cojo -, sem custo, de serviços de sua competência. O art. 13, por sua vez, assegura

a proposta de inclusão, nos planos plurianuais futuros, nas leis de diretrizes

orçamentárias e nas leis orçamentárias anuais, em todos os exercícios financeiros

compreendidos entre 2009 e 2016, de dotações suficientes a viabilizar,

financeiramente, os projetos contidos no dossiê de candidatura, imprescindíveis à

realização dos Jogos em 2016. Essas dotações, conforme dispõe o parágrafo único

do referido artigo, terão por objetivo atender a investimentos relacionados com as

áreas de saúde, proteção ao meio ambiente, transportes e vias públicas estaduais,
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segurança, construção e modernização de instalações desportivas e medidas

necessárias à sustentabilidade do esporte olímpico no Estado.

A Lei de Responsabilidade Fiscal, - LRF -, em seu art. 16, estabelece que a criação,

a expansão ou o aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da

despesa será acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no

exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subseqüentes e de declaração do

ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira

com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a Lei

de Diretrizes Orçamentárias. Já o art. 17 da mesma lei prevê que os atos que criarem

ou aumentarem despesa de caráter continuado, como é o caso, uma vez que se fixa

para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a dois

exercícios, além de serem instruídos com a referida estimativa do impacto, deverão

demonstrar a origem dos recursos para seu custeio. Para isso, o ato será

acompanhado de comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará

as metas de resultados fiscais, devendo seus efeitos financeiros, nos períodos

seguintes, ser compensados pelo aumento permanente de receita ou pela redução

permanente de despesa.

Desse modo, as despesas decorrentes da participação do Estado nos Jogos

Olímpicos, que estão evidenciadas pelos já citados arts. 12 e 13 da proposição,

deverão cumprir os requisitos da LRF, acima referidos. No entanto, por se tratar de

despesas condicionadas à escolha do Rio de Janeiro e, ainda, à eventual realização

de competições no Estado, o cumprimento desses requisitos deverá ser exigido à

medida que os gastos forem sendo programados e realizados. Portanto, do ponto de

vista financeiro-orçamentário, não vemos nenhum impedimento para que o projeto

seja aprovado.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu que não há, sob o aspecto jurídico-

constitucional, óbice a que o Estado venha a dar forma legal às medidas necessárias

à viabilização operacional dos Jogos Olímpicos. No entanto, a fim de evitar que

algumas disposições suscitem questionamentos quanto à eventual extrapolação da

competência legislativa do Estado e à ofensa ao princípio da separação dos Poderes,

bem como para adequar os termos do projeto à boa técnica legislativa, a referida
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Comissão apresentou substitutivo.

Embora reconheçamos que o Estado incorrerá em despesas, devemos ressaltar

que a realização de competições dos Jogos Olímpicos em Minas Gerais trará

inúmeros benefícios à nossa economia, por incrementar o turismo e o comércio, atrair

investimentos e gerar empregos, entre outros. É notório o fato de que eventos

internacionais de grande porte geram grande retorno financeiro e desenvolvimento

para o país indicado como sede. Cabe enfatizar que o turismo de eventos é o que

mais cresce no mundo e tem sido cada vez mais incentivado no Estado.

Consideramos ainda que o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça

aperfeiçoa a proposição.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.948/2008, no 1°

turno, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão d e Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 18 de março de 2009.

Jayro Lessa, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Antônio Júlio - Inácio

Franco - Gláucia Brandão - Dalmo Ribeiro Silva.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 17/3/2009, as seguintes comunicações:

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva notificando o falecimento da Sra. Maria José

Rego de Carvalho, ocorrido em 11/3/2009, em Nova Lima. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva notificando o falecimento do Sr. José dos Reis

Ferraz, ocorrido em 13/3/2009, em Cristina. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Sávio Souza Cruz notificando o falecimento do Sr. Lúcio Francisco da

Silva, ocorrido em 12/3/2009, em Martinho Campos. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 20 DE MARÇO DE 2009

ATAS

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 18/3/2009

Presidência dos Deputados Weliton Prado, Hely Tarqüínio e Carlin Moura

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Ata - 2ª Fase

(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 3.110 a

3.118/2009 - Requerimentos nºs 3.460 a 3.472/2009 - Requerimentos dos Deputados

Delvito Alves, Antônio Júlio e Carlin Moura - Comunicações: Comunicações das

Comissões de Transporte, de Meio Ambiente, de Segurança Pública, de Fiscalização

Financeira e de Política Agropecuária e do Deputado Ruy Muniz (2) - Oradores

Inscritos: Discursos dos Deputados Carlin Moura, Getúlio Neiva, Carlos Pimenta,

Domingos Sávio e André Quintão - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de

Inscrições - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho de

Requerimentos: Requerimento do Deputado Delvito Alves; deferimento - Votação de

Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Antônio Júlio e Carlin Moura;

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

Deputado Almir Paraca - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

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

Leão - Ademir Lucas - 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 - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Domingos

Sávio - Doutor Rinaldo - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fahim Sawan - Getúlio

Neiva - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Irani

Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada -

Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes -
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Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães -

Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião

Helvécio - Tenente Lúcio - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta -

Wander Borges - Zezé Perrella.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Hely Tarqüínio) - Às 14h15min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

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

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

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 3.110/2009

Declara de utilidade pública o Centro Espírita Francisco de Assis, no Município de

Formiga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro Espírita Francisco de Assis,

com sede no Município Formiga.

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

Sala das Reuniões, 18 de março de 2009.

Inácio Franco

Justificação: O objetivo deste projeto de lei é declarar de utilidade pública o Centro
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Espírita Francisco de Assis, fundado em 9/7/2000, sociedade civil, sem fins lucrativos

de caráter científico, filosófico, religioso, beneficente e filantrópico.

O Centro Espírita Francisco de Assis tem por finalidade o estudo, a prática e a

divulgação da doutrina espírita como religião, filosofia e ciência nos moldes da

codificação de Allan Kardec; evangelização do jovem; a prática da caridade como

dever social e o princípio da moral cristã como exercício pleno da solidariedade e

respeito ao próximo.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.111/2009

Dá denominação à rodovia que liga as sedes dos Municípios de Conceição do Mato

Dentro e Congonhas do Norte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominada Rodovia Dr. Juvêncio Guimarães a rodovia que liga as

sedes dos Municípios de Conceição do Mato Dentro e Congonhas do Norte.

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

Sala das Reuniões, 18 de março de 2009.

Alberto Pinto Coelho

Justificação: Juvêncio da Silva Guimarães foi uma das figuras mais emblemáticas

da história contemporânea de Conceição do Mato Dentro, onde trabalhou por 50 anos

como médico e elegeu-se por duas vezes Prefeito Municipal.

Nascido na Capital mineira em 19/2/17, filho de Eurípedes Guimarães e Maria da

Silva Guimarães, formou-se em Medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais

em 1943 e no ano seguinte radicou-se em Conceição, cidade onde fixaria residência

em definitivo. Ali, casou-se com Maria Costa Lima, constituindo família de 11 filhos e

se dedicando, incansavelmente, ao exercício da profissão e aos interesses coletivos,

movido sempre pelo espírito empreendedor e humanitário.

Já no ano de 1945 assumiria a direção clínica do hospital local e oito anos mais
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tarde a chefia do Centro de Saúde, nomeado pelo Governador Juscelino Kubitschek,

funções que exerceria até 1988. Foi um dos fundadores, também, da Associação de

Proteção e Assistência à Maternidade e à Infância, entidade que presidiria mais tarde.

Nas décadas de 50 e 60, as localidades menores ainda sofriam necessidades de

toda a ordem. Com o intuito de se aprimorar e melhor atender às demandas e

carências das comunidades a que atendia, o Dr. Juvêncio ainda faria cursos

complementares nas áreas de cardiologia, sanitária e de terapêutica clínica.

Não obstante os afazeres da vida profissional, nosso homenageado tinha

predileção pelos esportes e foi um dos fundadores do Esporte Clube Conceição, time

que presidiu por muitos anos, o que lhe valeu o justo preito da nominação do estádio

de futebol local: Estádio Dr. Juvêncio Guimarães, ou “Juvenção”, como é

popularmente conhecido. Foi também o fundador e técnico dos times de vôlei

masculino e feminino, que nas décadas de 60 e 70 conquistaram inúmeros títulos e

grande prestígio regional.

A vida social, a postura moral, a devoção aos livros e a cultura eram características

do saudoso Dr. Juvêncio e o credenciavam, com absoluta justiça, como uma espécie

de consultor-mor. Seu equilíbrio, ética e conhecimento humanístico eram traços

indefectíveis. Assim, exibia, com plena desenvoltura, o perfil de cidadão exemplar e

alegre, que lhe era tão natural. Foi assim um dos primeiros sócios do Éden Clube e

sócio-fundador do Lions Clube de Conceição, entidades que presidiria

posteriormente, representando esta última, na convenção internacional de Miami, em

1973. Lecionou inglês no Instituto São Joaquim nos anos de 1964 e 1965 e foi

membro do Conselho Administrativo da Telebrasília, por indicação do Presidente

Itamar Franco, no período de 1993 a 1995.

O ingresso na vida pública viria no final da década de 50, sendo eleito por dois

mandatos consecutivos, como Vereador, período em que apresentou um projeto de

lei para a instalação da primeira torre de TV na cidade. Presidiu também, por 10 anos,

o diretório local do PSD, participando em 1964, no Rio de Janeiro, da convenção que

apontou o nome de Juscelino Kubitschek como candidato a segundo mandato

presidencial.

Dada a liderança que exercia, o respeito e o reconhecimento que lhe eram
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atribuídos, as duas candidaturas vitoriosas ao Executivo Municipal foram

praticamente uma contingência, uma via natural. Ali figurava sempre o apoio

entusiasmado e incondicional do amigo inseparável de todas as horas, o embaixador

José Aparecido de Oliveira. Deste modo, o Dr. Juvêncio foi Prefeito nos períodos de

1989-1992 e 1997-2000. A solidariedade do amigo Aparecido seria gentilmente

retribuída mais tarde, quando o Doutor, com seus 83 anos, em 2000, prestou apoio

decisivo à eleição de José Fernando Aparecido de Oliveira. Conceição teria assim, o

Prefeito mais jovem de sua história política.

As gestões do nosso agraciado foram marcadas por benfeitorias e obras de caráter

permanente: saneamento básico, telefonia, iluminação urbana, iluminação rural,

reformas e construções de unidades de saúde e educação, calçamento e melhoria

das estradas municipais, entre outras coisas. Mas vale à pena destacar a construção

da creche comunitária, do quartel da Polícia Militar, do ginásio poliesportivo, do

matadouro municipal, da usina de reciclagem, das praças Dr. Nefitaly Brandão,

Rosário, Cruzeiro; a criação do Parque Municipal do Ribeirão do Campo - Tabuleiro,

do Projeto Matriz, das linhas de ônibus para os distritos, da Escola Municipal

Professor João Lima.

Sua vida e trajetória se traduziram na construção e na defesa dos interesses

sociais, e os seus feitos espelham uma visão perene e plural, típica dos homens que

têm a compreensão da necessidade de trabalhar pela edificação de modelos auto-

sustentáveis. A condecoração com a Medalha da Inconfidência em 1995 é, também,

o reconhecimento dessas virtudes.

Conceição do Mato Dentro terá agora sua ligação asfáltica com Congonhas do

Norte, cidade para onde o Dr. Juvêncio se deslocou durante vários anos, aos

sábados, no cumprimento dos deveres de profissão. Esse caminho e muitos outros,

percorridos durante anos, no lombo de burro ou em jipe, por trilhas de tropa, numa

época de brutal atraso e carência, nunca desestimularam o jovem médico que muitas

vezes aplacava o sofrimento de seus pacientes sob a luz de lamparinas, mas sempre

se guiando pela luz maior do dever da consciência e da fé inabalável.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 3.112/2009

Declara de utilidade pública a Associação de Corredores de Rua de Sapucaí-Mirim -

Acosm.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Corredores de Rua de

Sapucaí-Mirim - Acosm -, com sede no Município de Sapucaí-Mirim.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor a partir de sua publicação.

Sala das Reuniões, 18 de março de 2009.

Durval Ângelo

Justificação: Tendo em vista os relevantes serviços prestados pela Associação de

Corredores de Rua de Sapucaí-Mirim – Acosm - e o compromisso fiel da Associação

com suas finalidades estatuárias, buscamos declara-la como de utilidade pública.

Esta declaração permitirá que se torne apta a realizar projetos maiores no

desenvolvimento de suas atividades.

Diante do importante trabalho que realiza, a instituição por certo terá

reconhecimento dos nobres colegas, que se empenharão na aprovação deste projeto

de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.113/2009

Disciplina a atividade de “lobby” e a atuação de grupos de pressão ou de interesse

e assemelhados no âmbito dos órgãos e entidades da administração pública estadual

e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Esta lei disciplina a atividade de “lobby” e a atuação de grupos de pressão

ou de interesse e assemelhados no âmbito dos órgãos e entidades da administração

pública estadual e dá outras providências.

Art. 2º - Para os fins do disposto nesta lei, considera-se:

I - decisão administrativa, qualquer deliberação de agente público que envolva:
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a) a proposição, consideração, elaboração, edição, promulgação, adoção, alteração

ou rescisão de regulamento ou norma de caráter administrativo;

b) a realização de despesa pública ou a sua modificação;

c) a formulação, o desenvolvimento ou a modificação de linha de atuação ou diretriz

política ou a sua aprovação ou rejeição;

d) a revisão, a reavaliação, a aprovação ou a rejeição de um ato administrativo;

e) a aposição de veto ou sanção a projeto de lei ou a ato legislativo equivalente;

f) a indicação ou escolha ou a designação ou nomeação de indivíduo para exercer

cargo, emprego ou função pública, no âmbito do respectivo órgão ou poder

responsável pela decisão;

II - órgão público decisor, a unidade da administração pública estadual, de qualquer

nível, que seja chefiada por indivíduo dotado de capacidade de decisão autônoma;

III - entidade representativa de grupo de interesse, qualquer pessoa jurídica,

constituída segundo as leis do País, qualquer que seja a sua natureza, que seja

dirigida por indivíduo ou grupo de indivíduos, subordinados ou não a instâncias

colegiadas, que tenham interesse na adoção de determinada decisão administrativa;

IV - recompensa, qualquer importância, em espécie ou sob a forma de bens,

recebida ou que possa ser recebida, de entidade representativa de grupo de interesse

ou de alguém que atue em defesa de interesse, por agente público, seu cônjuge ou

companheiro ou qualquer de seus parentes, colaterais ou afins até o segundo grau;

V - presente, qualquer bem ou serviço ou vantagem de valor estimável ou

inestimável que possa ser recebido, de entidade representativa de grupo de interesse

ou de alguém que atue em defesa de interesse, por agente público, seu cônjuge ou

companheiro ou qualquer de seus parentes, colaterais ou afins até o segundo grau;

VI - “lobby” ou pressão, o esforço deliberado para influenciar a decisão

administrativa ou legislativa em determinado sentido, favorável a entidade

representativa de grupo de interesse ou a alguém que atue em defesa de interesse

próprio ou de terceiros ou em sentido contrário ao interesse de terceiros;

VII - lobista ou agente de grupo de interesse, o indivíduo, profissional liberal ou não,

a empresa, a associação ou entidade não governamental de qualquer natureza que

atue por meio de pressão dirigida a agente público, seu cônjuge ou companheiro ou
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qualquer de seus parentes, colaterais ou afins até o segundo grau com o objetivo de

lograr a tomada de decisão administrativa ou legislativa favorável ao grupo de

interesse que represente ou contrária ao interesse de terceiros, quando conveniente

ao grupo de interesse que represente;

VIII - dirigente responsável, o indivíduo que tenha como seu encargo adotar

decisão, em nome de órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta,

que possa ser influenciada pela atuação de grupo de interesse ou de seus agentes.

Art. 3º - As pessoas físicas e jurídicas que exercerem, no âmbito da administração

pública estadual, atividades tendentes a influenciar a tomada de decisão

administrativa ou legislativa deverão cadastrar-se perante os órgãos responsáveis

pelo controle de sua atuação, aos quais caberá o seu credenciamento.

§ 1º - No âmbito do Poder Executivo, caberá à Controladoria-Geral do Estado

promover o credenciamento de entidades de “lobby”.

§ 2º - Aplica-se o disposto no “caput” deste artigo, em igualdade de condições, às

pessoas jurídicas de direito privado ou público e aos representantes de secretarias e

órgãos ou entidades da administração estadual direta ou indireta, bem como às

entidades de classe de grau superior, de empregados e empregadores, autarquias

profissionais e outras instituições de âmbito nacional da sociedade civil no exercício

de atividades destinadas à defesa de interesses junto aos órgãos do Poder

Legislativo ou à prestação de esclarecimentos específicos junto a esses órgãos e

respectivos dirigentes responsáveis.

§ 3º - Cada órgão ou entidade poderá indicar até dois representantes, sendo um

titular e um suplente, cabendo ao titular a responsabilidade, perante o órgão ou

entidade em que atue, por todas as informações ou opiniões prestadas ou emitidas,

quando solicitadas, pela entidade representada.

§ 4º - Os representantes fornecerão aos dirigentes responsáveis subsídios de

caráter técnico, documental, informativo e instrutivo.

§ 5º - Serão indeferidos a indicação e o cadastramento como representantes de

indivíduos que tenham, nos doze meses anteriores ao requerimento, exercido cargo

público efetivo ou em comissão em cujo exercício tenham participado, direta ou

indiretamente, da produção da proposição legislativa objeto de sua intervenção
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profissional.

§ 6º - Caberá ao órgão competente, na forma de regulamento, expedir credenciais,

que deverão ser renovadas anualmente, a fim de que os representantes indicados

possam ter acesso às dependências dos órgãos públicos, excluídas as privativas dos

respectivos membros ou de autoridades superiores.

§ 7º - Os credenciados, sempre que se dirigirem a agente público, declinarão o

nome da entidade que representem ou a cujo serviço estejam atuando.

§ 8º - É obrigatória a participação dos representantes referidos no § 3º, no prazo de

cento e oitenta dias a contar do deferimento do registro, às suas expensas, em curso

de formação específico, do qual constarão como conteúdos mínimos as normas

constitucionais e regimentais aplicáveis ao relacionamento com o serviço público e

noções de ética e de métodos de prestação de contas.

Art. 4º - É vedado às pessoas físicas e jurídicas credenciadas para o exercício de

atividades de “lobby” provocar ou influenciar a apresentação de proposição legislativa

com o propósito de vir a ser contratado para influenciar sua aprovação ou rejeição no

âmbito do Poder Legislativo.

Parágrafo único - A infração ao disposto no “caput” acarretará a cassação do

credenciamento, sem prejuízo da apuração da responsabilidade criminal, na forma da

lei.

Art. 5º - As pessoas físicas e jurídicas credenciadas para o exercício de atividades

de “lobby” poderão solicitar aos órgãos da administração pública estadual dos

serviços Legislativo, Executivo e Judiciário a sua participação em audiência pública,

quando estiverem em fase de elaboração ou discussão de assuntos relacionados a

sua área de atuação.

§ 1º - Na hipótese de haver defensores e opositores relativamente à matéria objeto

de exame, o órgão promotor da audiência pública procederá de forma a possibilitar a

audiência das diversas correntes de opinião, observado o número máximo de seis

expositores, dando-se preferência a pessoas físicas e jurídicas credenciadas para o

exercício de atividades de “lobby” e, em caso de haver mais de três entidades

opositoras ou defensoras que solicitem a sua participação em audiência, a sua

seleção deverá ser feita mediante sorteio entre todos os solicitantes.
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§ 2º - Na hipótese de serem convidadas para participar de audiência pública

pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas fora da Região Metropolitana de Belo

Horizonte, os convites deverão ser expedidos, no mínimo, cinco dias úteis antes da

sua realização.

Art. 6º - É defeso à autoridade responsável pela elaboração ou relatoria de proposta

de ato legislativo ou ato normativo em curso de elaboração ou discussão em órgão do

Poder Executivo ou Legislativo apresentar relatório ou voto diante de grupo de

trabalho, comissão ou em Plenário sem que, tendo consultado ou atendido pessoa

física ou jurídica credenciada para o exercício de atividades de “lobby”, haja

propiciado igual oportunidade à parte contrária ao interesse atendido ou prejudicado

pela matéria em exame.

Parágrafo único - A consulta referida no “caput” ocorrerá, preferencialmente, em

audiência conjunta, cabendo à autoridade por ela responsável definir quanto à sua

conveniência e oportunidade.

Art. 7º - As pessoas credenciadas para o exercício de atividades de “lobby” deverão

encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado, até o dia 31 de dezembro de cada ano,

declaração discriminando suas atividades, natureza das matérias de seu interesse e

quaisquer gastos realizados no último exercício relativos à sua atuação junto a órgãos

da administração pública estadual, em especial pagamentos a pessoas físicas ou

jurídicas, a qualquer título, cujo valor ultrapasse 1.000 Ufemgs (mil Unidades Fiscais

do Estado de Minas Gerais).

§ 1º - Constarão da declaração a indicação do contratante e demais interessados

nos serviços, as proposições cuja aprovação ou rejeição sejam intentadas ou a

matéria cuja discussão seja desejada.

§ 2º - Em se tratando de pessoas jurídicas prestadoras de serviço ou entidades sem

fins lucrativos de caráter associativo, serão fornecidos dados sobre a sua

constituição, sócios ou titulares, número de filiados, quando couber, e a relação de

pessoas físicas que lhes prestam serviços com ou sem vínculo empregatício, e as

respectivas fontes de receita, discriminando toda e qualquer doação ou legado

recebido no exercício cujo valor ultrapasse 1.000 (mil) Ufemgs.

§ 3º - As despesas efetuadas pelo declarante como publicidade, elaboração de
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textos, publicação de livros, contratação de consultoria, realização de eventos,

inclusive sociais, e outras atividades tendentes a influir no processo legislativo, ainda

que realizadas fora da sede dos órgãos e poderes estaduais, deverão constar de sua

declaração, acompanhadas do respectivo relatório de auditoria contábil firmado por

empresa especializada ou profissional habilitado.

§ 4º - O Tribunal de Contas do Estado divulgará relatório dos elementos referidos

neste artigo até o dia 31 de março do exercício seguinte.

§ 5º - A omissão de informações, a tentativa de omitir ou ocultar dados ou confundir

importará a cassação do credenciamento, ou a constatação de qualquer

irregularidade ou omissão nas informações prestadas, acarretará a pena de

advertência e, em caso de reincidência, a cassação do credenciamento, sem

prejuízo, quando for o caso, do encaminhamento das peças e elementos pertinentes

ao Ministério Público para as providências cabíveis.

§ 6º - Constatada a ocorrência de abuso de poder econômico, será a

documentação encaminhada ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica para

a apuração e repressão da ocorrência, nos termos da Lei nº 4.137, de 10 de

setembro de 1962.

§ 7º - As pessoas referidas neste artigo deverão preservar, pelo período de cinco

anos após a apresentação da prestação de contas, todos os documentos

comprobatórios da realização das despesas referidas no § 3º e disponibilizá-las,

sempre que solicitado, ao Tribunal de Contas do Estado.

Art. 8º - A qualquer momento, as pessoas físicas e jurídicas credenciadas para o

exercício de atividades de “lobby” poderão ser convocadas pelo Presidente ou

membros do Poder Legislativo, por meio da Mesa ou das comissões de mérito da

Casa, pelo Controlador- Geral do Estado e pelo Presidente do Tribunal de Contas do

Estado, para prestarem esclarecimento sobre suas atuações ou meios empregados

em suas atividades.

Art. 9º - Constitui ato de improbidade, sujeito às penas do art. 12, I, da Lei nº 8.429,

de 2 de junho de 1992, e Lei nº 15.297, de 6/8/2004, a percepção, por servidor

público ou agente político, de qualquer vantagem, doação, benefício, cortesia ou

presente com valor econômico que possa afetar o equilíbrio e a isenção no seu
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julgamento, ou que caracterize suborno ou aliciamento, concedido por pessoa física

ou jurídica que exerça atividade destinada a influenciar a tomada de decisão

administrativa ou legislativa.

§ 1º - Até que resolução do Tribunal de Contas do Estado fixe o valor econômico a

ser considerado para os fins do disposto no “caput”, será considerado para tanto o

valor correspondente a 500 (qüinhentas) Ufemgs.

§ 2º - A infração ao disposto neste artigo acarretará a aplicação da pena de

demissão a bem do serviço público, prevista no art. 132, inciso IV, da Lei nº 8.112, de

1990.

Art. 10 - Não se aplica o disposto nesta lei a indivíduos que atuem sem pagamento

ou remuneração por qualquer pessoa física ou jurídica e em caráter esporádico e com

o propósito de influenciar o processo legislativo em seu interesse pessoal, ou que se

limitem a acompanhar sessões de discussão e deliberação no âmbito do Poder

Legislativo, ou em órgãos colegiados do Poder Executivo ou Judiciário, ou a quem for

convidado, em razão de sua atuação profissional, prestígio ou notoriedade para

expressar opinião ou prestar esclarecimentos em audiência pública diante de

comissão ou do Plenário, mediante convite público de dirigente responsável.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Sala das Reuniões, 18 de março de 2009.

Almir Paraca

Justificação: "Lobby " é um termo de origem inglesa que significa "ante-sala, ou sala

de espera, local onde os representantes dos agricultores do Estado americano da

Virgínia se reuniam à espera de uma audiência com os parlamentares para

reivindicarem e negociarem seus interesses”.

“Lobby”, em sentido atual, diz respeito a uma forma de pressão política da

sociedade sobre a esfera pública, a fim de reivindicar o atendimento de seus

interesses. Inobstante esta apertada síntese, deve-se reconhecer que o “lobby” é um

ato complexo, que envolve uma série de providências, como mostra Luiggi Graziano:

“Fazer ‘lobby’ não é apenas exercer pressão. A pressão é o último estágio de um

processo multifacetado que inclui reunir informações, preparar projetos de política e

uma estratégia adequada para a defesa desses projetos, procurar aliados e outras
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providências".

O “lobby” ganhou, com o tempo, inegável sentido pejorativo, sendo associado a

práticas heterodoxas de negociação política, como o tráfico de influência e o

pagamento de propinas. Mas, como afirma o mesmo autor, o “lobby”, tecnicamente,

não é ato de corrupção: “Fazer ‘lobby’ não é corrupção. Apesar de algumas ‘áreas

cinzentas’, há uma clara percepção entre os representantes de interesses privados e

as autoridades públicas dessa diferença. Não surpreende, portanto, que a área na

qual o ‘lobby’ e a corrupção se interpenetram de maneira mais perigosa seja a do

financiamento de campanhas eleitorais (...). O ‘lobby’ é a representação política de

interesses em nome e em benefício de clientes identificáveis por intermédio de uma

panóplia de esquemas que, em princípio, excluem a troca desonesta de favores”.

Desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, inúmeras proposições têm

tentado regulamentar a atuação dos “lobbies” na administração federal. A proposição

que mais perto chegou desse propósito foi o Projeto de Lei nº 6.132, de 1990 (Projeto

de Lei nº 203, de 1989), de autoria do então Senador Marco Maciel. O projeto chegou

a ser aprovado pelo Senado Federal, mas, nas Comissões de Constituição e Justiça

e de Redação da Câmara dos Deputados, recebeu parecer pela sua

inconstitucionalidade em face dos arts. 51, III e IV, e 52, XII e XIII da Constituição.

Veja-se, a propósito, a análise do ex-Senador Marco Maciel sobre o tema:

“Como no Brasil não existe legislação a respeito, a prática de interesses que são

ilegítimos terminou confundida com a dos interesses legítimos. Isso se deve,

sobretudo, à circunstância de que a palavra “lobby” sofreu no País uma conotação

pejorativa, muito embora haja uma distinção entre grupos de interesse, não

formalizados, grupos de pressão, que são formalizados, e em geral defendem

interesses corporativos, e “lobbies”, que exercem essa mesma atividade

profissionalmente. Resultado: terminamos satanizando a participação, mesmo se

legítima, e santificando a manifestação, mesmo que ilegítima”.

Entendeu naquela ocasião a Câmara dos Deputados que as atividades de “lobby”

no Poder Legislativo somente poderiam ser reguladas por meio de resolução, por

tratar-se de matéria tipicamente afeta à organização e ao funcionamento de cada

uma das Casas do Congresso Nacional. Segundo o mesmo raciocínio, o “lobby” nem
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sequer poderia ser objeto de decreto legislativo que disciplinasse a matéria no âmbito

das duas Casas, pois, nesse caso, haveria interferência recíproca entre elas,

reduzindo a autonomia administrativa de cada uma.

É oportuno que voltemos nossa atenção para este assunto, propondo, neste

momento, uma reflexão e apresentando uma proposição que afaste o óbice apontado

na Câmara dos Deputados, como fez também o nosso companheiro Deputado Carlos

Zarattini, do PT de São Paulo, novamente naquela Casa. Tal projeto deve conduzir-

nos a um resultado suficiente no plano jurídico, disciplinando a conduta e a atuação

de pessoas físicas e jurídicas que pretendam influenciar o processo legislativo, ou a

tomada de decisões, ou a implementação de atos administrativos em todos os

setores da administração pública.

A experiência internacional, notadamente nos EUA, Inglaterra, França e México, em

anos recentes, demonstra a importância crescente do “lobby” no Parlamento. Para

inúmeros parlamentares, cidadãos e estudiosos, o “lobby” é parte essencial da

democracia, pois possibilita que, com transparência, os grupos de pressão e de

interesse possam atuar organizadamente e que, com menores custos, todos os

setores da sociedade possam fazer uso de estruturas profissionais destinadas a levar

suas opiniões e posicionamentos aos congressistas, em benefício do processo

legislativo e de sua segurança.

Além do mais, o desenvolvimento da sociedade civil reclama a institucionalização

desses mecanismos, sujeitos ao controle da própria sociedade. Por isso, em países

que há mais tempo se preocuparam com a regulação das atividades de “lobby”, os

instrumentos de controle são rigorosos. No Congresso dos Estados Unidos, mais de

3.700 entidades registradas atuam regularmente no “lobby”, cadastrando previamente

seus representantes e prestando contas semestralmente de suas atividades, dos

recursos que recebem e para que os destinam. Veda-se o uso de presentes,

cortesias, gentilezas e favores para congressistas como instrumento de corrupção e

asseguram-se meios de tratamento igualitário aos grupos de pressão no processo

decisório no Legislativo.

Limita-se a conduta dos lobistas, e dos próprios servidores públicos, para que não

haja abusos nem tampouco conflitos de interesse. Garante-se a idoneidade do
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processo e a responsabilização daqueles que não observarem as suas normas.

Iniciativas recentes no âmbito da Câmara dos Deputados e do Senado Federal têm

procurado reabrir essa discussão, motivadas por importante oportunidade oferecida

pelos casos noticiados pela imprensa e pela aprovação do Código de Ética e Decoro

Parlamentar nesta Casa. O Projeto de Resolução nº 87, de 2000, do Deputado

Ronaldo Vasconcelos, e o Projeto de Resolução nº 23, de 1995, do Deputado Aroldo

Cedraz, assim como o Projeto de Resolução nº 72, do Senador Lúcio Alcântara,

trafegam nessa direção, mas ainda de maneira ainda pouco suficiente.

Por isso, entendemos conveniente, necessário e oportuno apresentar esta

proposição, que dá ao tema tratamento consistente com o que a experiência

internacional aponta como recomendável, mas acolhendo, também, as propostas

contidas nas proposições citadas, que, embora simplificadas, contemplam as

medidas essenciais para a regulamentação do “lobby” no âmbito da administração

estadual.

O tema, aliás, reveste-se de muito maior atualidade na medida em que casos de

corrupção, envolvendo relações promíscuas entre representantes do setor privado e

do setor público, comprometem a idoneidade do processo decisório. A revista

“Exame”, em junho de 2005, publicou extensa reportagem que dá a dimensão do

problema. Claro está, portanto, que a regulamentação da atividade, embora tardia, é

indispensável.

Portanto, para que se supere essa deficiência no ordenamento estadual e para que

possamos construir uma história de moralização, aperfeiçoamento e publicização do

“lobby” junto aos serviços Legislativo, Executivo e Judiciário estaduais, requeremos o

apoio dos nossos respeitáveis colegas para a rápida tramitação e aprovação desta

proposição, sempre em discussão e em sintonia com a sociedade, a quem devemos

todos os esforços em nossos empreendimento políticos e legislativos, empenhando-

nos em dar transparência e conhecimento cada vez mais amplo de todos os atos da

administração pública, que a ela deve prestar contas.

- 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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PROJETO DE LEI Nº 3.114/2009

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

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Itajubá o imóvel

situado na Rua Benjamim Constant, no Bairro Morro Chic, Município de Itajubá,

constituído pela área de 2.000,00m² (dois mil metros quadrados) e registrado sob o nº

R-9.652, Livro 3-G, a fls. 131, no Cartório de Imóveis da Comarca de Itajubá.

Parágrafo único - O imóvel descrito no “caput” deste artigo será destinado ao

funcionamento de atividades educacionais.

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

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

tiver sido dada a destinação prevista, ou no caso de ser desvirtuada a sua destinação

ou modificada a sua finalidade.

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

Sala das Reuniões, 18 de março de 2009.

Almir Paraca

Justificação: Foi enviado a esta egrégia Casa, como parte integrante da Mensagem

nº 710/2006, de 13/12/2006, do Governador do Estado, projeto que objetiva a doação

de imóvel do Estado de Minas Gerais ao Município de Itajubá.

O imóvel de que trata o projeto, com área de 2.000,00m², situado na Rua Benjamim

Constant, no Bairro Morro Chic, foi incorporado ao patrimônio do Estado no ano de

1993. Atualmente, abriga a Escola Municipal Professor Carmo Cascardo.

A Superintendência Regional de Ensino de Itajubá sugeriu à Secretaria de

Educação a doação do imóvel àquele Município, que deseja ampliar o seu

aproveitamento para o funcionamento de atividades educacionais.

Acolhida a sugestão, foi o processo encaminhado à Secretaria de Planejamento e

Gestão, que aprovou a medida e a encaminhou à deliberação do Governador do

Estado. O Governador enviou à Assembleia a mensagem supracitada, transformada,

regimentalmente, no Projeto de Lei nº 3.801/2006, de 14/12/2006 que, infelizmente,

foi arquivado ao final da 15ª Legislatura.

Como descrito pelo próprio Chefe do Executivo Estadual, trata-se de "liberação
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patrimonial de relevante alcance social, que vai beneficiar a laboriosa comunidade de

Itajubá".

Em contato com os novos gestores daquele Município, tomamos conhecimento de

que a necessidade da doação permanece, o que nos levou a este ato legislativo, para

o qual pedimos total apoio de nossos nobres pares, ensejando que o projeto possa

prosperar, atingindo o objetivo esperado.

- 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 3.115/2009

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

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Itajubá o imóvel

de propriedade do Estado de Minas Gerais situado na Rua José Joaquim, no Bairro

Varginha, com área de 2.082m2 (dois mil e oitenta e dois metros quadrados),

registrado sob o nº 4.429, no livro 3-H, a fls. 18, no Cartório de Registro de Imóveis

da Comarca de Itajubá.

Parágrafo único - O imóvel descrito no “caput” deste artigo destina-se ao

funcionamento de escola municipal.

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

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

tiver sido dada a destinação prevista, ou no caso de ser desvirtuada a sua destinação

ou modificada a sua finalidade.

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

Sala das Reuniões, 18 de março de 2009.

Almir Paraca

Justificação: Foi enviado a esta egrégia Casa, incorporado na Mensagem nº

671/2006, de 11/10/2006, do Governador do Estado, projeto que pretende seja

efetivada a doação de imóvel do Estado de Minas Gerais ao Município de Itajubá.

O imóvel de que trata o projeto, com a área de 2.082,00m², situado na Rua José

Joaquim, no Bairro Varginha, tem sua doação pleiteada pelo Município de Itajubá

para promover a regularização da situação locacional de escola municipal em pleno e
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regular funcionamento naquela propriedade do Estado de Minas Gerais.

Acolhido o pleito, o Governador do Estado enviou à Assembléia a mensagem

supra-citada, transformada, regimentalmente, no Projeto de Lei nº 3.659/2006, de

11/10/2009, que, infelizmente, foi arquivado ao final da 15ª Legislatura, sem alcançar

o êxito esperado, apesar de ter sido analisado e aprovado pela Comissão de

Constituição e Justiça e, no mérito, pela Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária, ambas, sem sombra de dúvidas, entre as mais importantes comissões

da Assembleia.

Como descrito pelo próprio Chefe do Executivo Estadual, trata-se de "liberação

patrimonial de relevante alcance social, que vai beneficiar a laboriosa comunidade de

Itajubá", razão pela qual, segundo sua mensagem, "solicita dessa augusta Casa a

aprovação do projeto”.

Em contato com os novos gestores do referido Município, eleitos nas últimas

eleições, tomamos conhecimento de que a necessidade da doação permanece, o que

nos levou a apresentar este projeto de lei, para o qual pedimos o apoio sempre

dedicado e de inegável interessse social de nossos nobres pares, ensejando que ele

possa prosperar, atingindo o objetivo esperado.

- 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 3.116/2009

Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter o imóvel que especifica ao Município de

Santo Antônio do Amparo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao Município de Santo

Antônio do Amparo o imóvel constituído pela área de 600 m2, situado na rua Paraná,

Bairro Vila Esperança, no Município de Santo Antônio do Amparo, registrado sob o

número 1-10.537, Livro. 2-AI, Fls. 255, do Registro de Imóveis da Comarca de Bom

Sucesso.

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

construção de uma escola municipal.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 18 de março de 2009.

Domingos Sávio

Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo fazer a reversão, ao Município de

Santo Antônio do Amparo, de imóvel situado nesse Município.

Tal imóvel foi doado ao Estado pela Lei Municipal nº 1.010, de 11/3/93, com a

finalidade de que ali fosse construído o Quartel da Fração da Polícia Militar de Santo

Antônio do Amparo. Entretanto, o referido Quartel já foi construído em outro terreno,

no Município de Santo Antônio do Amparo, o que resultou na perda da finalidade da

doação.

O Município pretende construir uma escola no referido terreno, e para que isso

aconteça se faz necessária a reversão do imóvel ao Município de Santo Antônio do

Amparo.

Pelas razões expostas é que apresentamos este projeto, e considerando seu

grande alcance social esperamos contar com o apoio dos nobres pares desta Casa à

sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.117/2009

Declara de utilidade pública o Asilo Raimundo Nonato Alvim, com sede no

Município de Conceição da Barra de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública o Asilo Raimundo Nonato Alvim, com

sede no Município de Conceição da Barra de Minas.

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

Sala das Reuniões, 18 de março de 2009.

Domingos Sávio

Justificação: O Asilo Raimundo Nonato Alvim, com sede no Município de Conceição

da Barra de Minas, é uma entidade civil sem fins lucrativos. Tem entre suas

finalidades precípuas a prática de caridade cristã no campo da assistência social e da

promoção humana.

Ademais, está em pleno funcionamento há mais de um ano 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 justo seja declarada de

utilidade pública.

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 do

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 3.118/2009

Declara utilidade pública a Creche A Pequena Casa de Maria, com sede no

Município de Uberaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Cre che A Pequena Casa de Maria,

com sede no Município de Uberaba.

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

Sala das Reuniões, 18 de março de 2009.

Fahim Sawan

Justificação: A Creche A Pequena Casa de Maria foi fundada em 1953, sem fins

lucrativos, apartidária, livre de discriminação religiosa, racial ou social. A creche

atende a 120 crianças de ambos os sexos em regime de semi-internato.

Na defesa de melhores condições de vida para a comunidade, a entidade tem,

entre outros, os seguintes objetivos: promover gratuitamente a educação e a saúde

da criança, tendo como prioridade a primeira infância: crianças de 0 a 6 anos

completos de idade; promover ações e prestar serviços, gratuitos de atenção às

necessidades da criança e da família, priorizando a primeira infância; promover o

desenvolvimento integral da criança por meio da busca e construção de propostas

efetivas de promoção e proteção da vida individual e coletiva; elaborar, promover e

apoiar estratégias e ações inovadoras e comprometidas com o atendimento às

necessidades do desenvolvimento da criança, visando a sua aplicação prática em

larga escala.

Na creche, todas as crianças recebem 3 refeições diárias. As crianças de até 4
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anos, recebem 2 a 3 banhos diariamente.

A Creche A Pequena Casa de Maria realiza um serviço muito importante,

possibilitando que as crianças que ficam sob seus cuidados recebam atenção

especial com relação à formação integral e sejam, acima de tudo, preparadas

pedagogicamente, para o pré-primário, para onde são encaminhadas.

Pelo trabalho desenvolvido nas áreas de educação, cultura, trabalho, geração de

renda e direitos humanos, solicito à Casa apoio para aprovação deste projeto de lei,

como forma de agradecimento e incentivo à realização de trabalhos sociais.

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

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

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 3.460/2009, do Deputado Almir Paraca, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso às bailarinas mineiras Ana Luiza Fillizolla, Bárbara Savoy e

Juliana Abraão, pela conquista das primeiras colocações em concurso internacional

realizado em Berlim, na categoria Dança Contemporânea, e à coreógrafa Joelma

Barros, da Compasso Academia de Dança, dirigida pela bailarina Lúcia Vieira, que as

preparou para a competição. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 3.461/2009, do Deputado Chico Uejo, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. José Maria dos Santos pela posse como Presidente da

Diretoria Executiva do Sindágua. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 3.462/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Mercado Central pelas comemorações dos seus 80 anos

de fundação.

Nº 3.463/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à Associação Brasileira da Indústria Gráfica - Regional

Minas Gerais - Abigraf-MG - pelas comemorações dos seus 40 anos de fundação. (-

Distribuídos à Comissão de Turismo.)

Nº 3.464/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à Associação Médica Regional de Curvelo pelas

comemorações dos seus 56 anos de fundação. (- À Comissão de Saúde.)
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Nº 3.465/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à PMMG pelas comemorações dos 25 anos da

Transitolândia. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 3.466/2009, do Deputado Djalma Diniz, em que solicita seja encaminhado ao

Secretário de Transportes e ao Diretor-Geral do DER-MG pedido de providências

para a execução de obras de pavimentação asfáltica na MGC-259, do Km 273,7 ao

277,1, no perímetro urbano do Município de Divinolândia de Minas. (- À Comissão de

Transporte.)

Nº 3.467/2009, do Deputado Gustavo Valadares, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Escola Estadual Francisco Fernandes, do Município de

Oliveira, pelo transcurso do 100º aniversário de sua fundação. (- À Comissão de

Educação.)

Nº 3.468/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Paróquia Nossa Senhora Aparecida, no Município de

Frutal, pela comemoração dos seus 25 anos de fundação. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 3.469/2009, da Comissão de Fiscalização Financeira, em que solicita seja

encaminhado ao Diretor-Geral do DER-MG pedido de informações sobre o processo

administrativo para locação de veículos destinados às atividades de fiscalização, com

as especificações que menciona. (- À Mesa da Assembléia.)

Nº 3.470/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Ministério Público Estadual pedido de providências para a revisão do

processo criminal em que figura como vítima Aquiles Soares Ângelo e sejam

encaminhadas ao órgão cópia das notas taquigráficas da visita e da reunião dessa

Comissão realizadas no Município de São Gonçalo do Sapucaí, no dia 20/11/2008. (-

À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 3.471/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Conselho Nacional de Justiça e à Corregedoria do Tribunal de

Justiça do Estado pedido de providências para a correição do magistrado responsável

pelo processo criminal em que figura como vítima Aquiles Soares Ângelo e sejam

encaminhadas aos referidos órgãos cópia das notas taquigráficas da visita e da

reunião dessa Comissão realizadas no Município de São Gonçalo do Sapucaí, no dia



____________________________________________________________________________
723

20/11/2008. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 3.472/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares pela participação na operação

Carnaval Seguro, a qual culminou na apreensão de drogas em Governador

Valadares.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Delvito Alves,

Antônio Júlio e Carlin Moura.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Transporte,

de Meio Ambiente, de Segurança Pública, de Fiscalização Financeira e de Política

Agropecuária e do Deputado Ruy Muniz (2).

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Exmo. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados - um

agradecimento muito especial ao Deputado Gustavo Valadares por ter cedido a

ordem de preferência. Cumprimento o público presente em nossas galerias, os

servidores da Casa, a TV Assembleia e os nossos telespectadores. Primeiramente,

quero fazer uma homenagem muito especial a todos os catadores de material

reciclável, que, durante todo o dia de hoje, fazem mobilização em defesa da

categoria. Os catadores de papel estão vivendo um momento de grande dificuldade,

confirmando a tese de que, no momento de crise, os poderosos, a elite, os donos do

poder econômico jogam a conta em cima dos mais pobres e necessitados.

Em sua manifestação, os catadores de papel têm demonstrado com muita clareza

que o produto que é fruto do trabalho deles, a coleta seletiva de lixo, teve queda

vertiginosa do preço do mercado, o que é fruto da especulação daqueles que têm

uma ganância muito grande.

Os catadores de papel estão vivendo um momento difícil, o preço do produto caiu, e

isso tem dificultado a vida de muitas famílias. Achamos importante reforçar a luta de

todas as organizações e cooperativas de catadores de papel. Hoje, catadores de

mais de 60 cidades estão em Belo Horizonte, já se reuniram com o Presidente da

Assembleia, com o Banco do Brasil e com o Procurador-Geral de Justiça de Minas



____________________________________________________________________________
724

Gerais para mostrar a importância da defesa da categoria.

Achamos também fundamental convencer e fazer um apelo a todas as Prefeituras e

Prefeitos Municipais para que façam a implementação imediata da Lei de Resíduos

Sólidos, aprovada nesta Casa em 2009. E fazer uma conclamação ao governo do

Estado e às Prefeituras para que compreendam que a função social do catador de

papel é de fundamental importância. Assim como há as grandes empreiteiras que

fazem a coleta de lixo nas ruas de nossa cidade, e compreendemos que isso tem

uma função pública fundamental, temos que compreender também que a cooperativa

de catador de papel, esse homem ou mulher do povo que faz a coleta seletiva, a

coleta do material reciclável, tem um papel e uma função pública essenciais e deve

ser remunerada por essa tarefa. Implementar uma política de remuneração para os

catadores de papel é uma questão emergencial que precisa ser implantada no nosso

Estado e em nossos Municípios.

O Presidente Lula já deu o primeiro passo quando aprovou no ano passado uma

legislação federal que dispensa licitação: a contratação de cooperativas de coleta de

material reciclável. Hoje, qualquer Prefeito ou Prefeita que queira fazer justiça a essa

categoria pode, sem dúvida alguma, colocar essas cooperativas de catadores de

material reciclável como função essencial do poder público e remunerar esse

trabalho, que defende o meio ambiente, é moderno e essencial. O que seria da

sociedade moderna hoje se não fossem essas cooperativas de catadores de material

reciclado!

Portanto, fica aqui o nosso registro e a nossa solidariedade, parabenizando o

Deputado André Quintão, que está acompanhando de perto a luta de todos os

catadores de papel do Estado.

Por fim, Sr. Presidente, quero abordar um tema também de fundamental

importância para o meio ambiente. Na semana passada, o governo de Minas Gerais

anunciou um programa chamado Linha Azul da Copasa. Aliás, tem feito uma intensa

propaganda nos meios de comunicação. Esse é um programa de interligação dos

dois principais sistemas de abastecimento de água da RMBH, ou seja, visa a

interligar o Sistema Rio das Velhas com o Sistema Paraopeba, para que um

compense o outro em momentos de manutenção ou de sobrecarga. Referendamos e
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defendemos esse programa da Copasa em parceria com o governo do Estado, que é

da ordem de R$160.000.000,00. Acreditamos ser muito importante. Todavia,

queremos fazer uma reflexão. A Copasa ainda está em dívida com o povo do Estado,

especialmente com Contagem. Na semana passada, a Prefeita Marília Campos

esteve na Assembleia, para uma entrevista coletiva com a imprensa, para relatar um

fato de extrema gravidade que ocorre hoje na cidade.

Senhoras e senhores, Contagem tem um convênio com a Copasa de 100 anos de

concessão da exploração de água e esgoto. Aliás, esse convênio já completou 40

anos de existência e faltam mais 60 anos para o seu término. Não há precedente

algum na história de um convênio com prazo de validade tão extenso como esse,

firmado entre a Prefeitura de Contagem e a Copasa. Há algo mais grave, Deputado

Carlos Pimenta. Essa empresa, por meio desse convênio, arrecada, em média,

R$10.000.000,00 por mês em Contagem pela prestação do serviço. Todo serviço em

Contagem é isento de pagamento de qualquer tributo, ou seja, não paga ISS nem

nada. Contagem tem mais de 608 mil habitantes. Tudo que a Copasa-MG arrecada

por meio desse convênio de 100 anos é isento de qualquer tributação.

Há algo mais interessante. Quando foi elaborado esse convênio, Contagem

premiou a Copasa, à época, com um dos maiores reservatórios de água potável da

Região Metropolitana, que é a Várzea das Flores. A Lagoa Várzea das Flores é uma

das maiores reservas de água potável utilizada pela Copasa. Isso foi um presente de

Contagem para essa empresa. Hoje o reservatório de Várzea das Flores responde

por 15% do abastecimento da RMBH. Quer dizer, 15% do abastecimento da RMBH

vem do reservatório da Várzea das Flores, que está numa região estratégica tão

fundamental que é o menor custo operacional de todos os outros reservatórios da

Região Metropolitana.

Pois bem. Essa é a contribuição que Contagem dá para a Copasa. Qual é a

contrapartida que essa empresa oferece aos nossos Municípios? Estamos lá vivendo

uma situação inusitada.

Em 2001, foi feito acordo com a Copasa para a realização de obras de saneamento

em diversos córregos que passam por Contagem e são os principais afluentes da

Lagoa da Pampulha. Esse entendimento gerou um contrato em 2004 que previa a
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liberação de R$115.000.000,00 para as obras de saneamento, mas, Deputado

Getúlio Neiva, houve omissão quanto a um aspecto fundamental: não havia cláusula

prevendo o realinhamento automático. Todo contrato deve conter a previsão de

reajustamento, de acordo com a variação da moeda, do custo da obra, a mudança

estrutural do projeto. Isso é muito comum. O que ocorre em Contagem hoje? O

dinheiro liberado em 2004, com valores de 2001, obviamente não foi suficiente para

concluir as obras, que estão em andamento. No nosso entendimento, está na hora de

a Copasa retribuir o Município de Contagem, que tanto ajuda essa empresa, fazendo

o realinhamento dos preços do contrato de 2004, algo em torno de R$35.000.000,00,

para fazer o que foi previsto, mais R$60.000.000,00, para concluir todo o processo de

tratamento do esgoto da região. Como disse anteriormente, as obras repercutirão de

forma muito objetiva na Lagoa da Pampulha. Não adianta fazer o tratamento da lagoa

se os seus principais afluentes encontram-se em Contagem. Tratar o esgoto, fazer

saneamento básico em Contagem é a única maneira possível de salvar a Lagoa da

Pampulha, patrimônio cultural e arquitetônico, cartão postal de Belo Horizonte. Mas a

lagoa só será verdadeiramente saneada e limpa se os córregos e a rede de esgoto de

Contagem forem devidamente tratados.

Não podemos admitir que, em pleno século XXI, a 2ª maior cidade de Minas Gerais,

Contagem, ainda não tenha a universalidade do saneamento básico e do tratamento

de esgoto. De que adianta essa empresa pública, patrimônio do povo mineiro, que

teve grande lucro nos últimos anos, não destinar esse ganho a melhoria da qualidade

dos serviços prestados? É de fundamental importância defender essa empresa

pública, que é dos mineiros, mas ela precisa aproximar-se da comunidade, mostrar

verdadeiramente a sua função social, que se materializa quando os dividendos são

investidos em obras essenciais, como essa de conclusão do tratamento de toda a

rede de esgoto de Contagem. Essa é uma referência fundamental. Precisamos fazer

apelo à Prefeita Marília Campos, que já teve a oportunidade de reunir-se com a

direção da Copasa e com o Vice-Governador Anastasia. Temos a convicção de que

haverá uma saída para essa situação.

É uma questão de justiça social. É fundamental que a Copasa dê tratamento

diferenciado a Contagem. Um tratamento diferenciado não como privilégio, mas como
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uma retribuição justa àquilo que Contagem deu à empresa. Retribuir tanto do ponto

de vista desse convênio, que é, no mínimo, esdrúxulo, em razão do prazo de validade

de 100 anos, quanto em reconhecimento ao povo de Contagem, uma parcela

expressiva do povo de Minas Gerais.

Então, queria concluir dizendo que sou favorável à Linha Azul, que está sendo

anunciada. Mas quero também que a Copasa, ao mesmo tempo em que estiver

fazendo as obras da Linha Azul, faça também as obras que Contagem precisa e

clama. Temos convicção de que essa é a melhor maneira de a Copasa ajudar Minas

a sair da crise. Temos visto em todo o mundo que o papel das empresas estatais

pode ser decisivo na retirada do País e do Estado da grave crise econômica que nos

atinge. Então, conclamo a Copasa a fazer esses investimentos. Em vez de o dinheiro

ir para o bolso dos seus acionistas, tem que ir para as obras que a cidade e o povo de

Minas Gerais tanto precisam. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, Deputados, perdoem-me o atraso no

momento da fala, mas estávamos ali recebendo o Secretário Gustavo Corrêa. Hoje

de manhã estive na Secretaria aguardando uma hora e meia para falar com o nosso

Secretário, agora à tarde aguardei mais uma hora e meia, mas ele veio aqui

conversar conosco.

Meu caro Presidente, neste espaço gostaria de fazer uma peroração, um pedido,

um apelo, uma súplica, talvez, se necessário for, para que nosso Governador, já que

não temos acesso às decisões da Presidência da República, estude com o Secretário

de Fazenda a possibilidade de agregar ao repasse do ICMS dos Municípios mineiros,

nos próximos meses, aqueles valores que foram retirados da receita bruta do Estado

em virtude de diferimentos de prazos e, sobretudo, em função da concessão de

prazos às empresas no segundo semestre do ano passado, tendo em conta a crise.

Ficou aquela coisa engraçada do cobertor curto. Atendeu aos empresários, esticou

o prazo do pagamento do ICMS e descobriu o corpo dos Prefeitos do nosso Estado.

E as receitas próprias caíram de forma considerável, muito mais que a queda natural

dos seis pontos percentuais do PIB de Minas Gerais no último trimestre do ano
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passado e no primeiro trimestre deste ano. Diferentemente, o repasse do ICMS aos

Municípios caiu em torno de 37% no mês de fevereiro.

Em janeiro já havia caído muito mais do que isso. Esses diferimentos oferecidos

pelo Estado como compensação às empresas para que suportassem a crise

econômico-financeira que se abate sobre o mundo, com reflexo em Minas Gerais,

foram muito bem empregados. O governo realmente agiu na hora certa, tentou

melhorar a situação das empresas para enfrentar o desemprego em Minas; no

entanto, as Prefeituras do interior estão sendo obrigadas a demitir pessoas,

especialmente as contratadas, em função da queda violenta no repasse dos recursos.

A tentativa seria fazer uma conta - não estou falando em economia nem cálculo

racional - para tentar manter o repasse do ICMS mais ou menos nos mesmos níveis

que vinham sendo praticados em outubro, novembro e dezembro, para que as

Prefeituras, com os novos Prefeitos, sobretudo os que estão chegando agora,

possam suportar a carga dos salários dos servidores municipais.

Estamos vendo, meu caro colega, eterno Prefeito de Sabará, nosso grande

Deputado Líder do PSB, que as Prefeituras não estão suportando um decréscimo na

receita do ICMS da ordem de 37% em janeiro e fevereiro deste ano. Não suportarão

esse decréscimo também em março, se não houver uma compensação por parte do

governo do Estado, num estudo, é claro, que deve ser feito pela Secretaria de

Fazenda, tentando aumentar os repasses nos próximos meses, mesmo que haja uma

compensação a partir do segundo semestre. Os atuais Prefeitos, sobretudo os

reeleitos, estão encrencados, não têm saída, terão de demitir. Já há demissão em

grande número no interior de Minas Gerais. Resolvemos o problema dos empregados

das empresas, mas esse diferimento do ICMS, esse não-pagamento, essa

postergação, estão gerando desemprego nas pequenas cidades do interior de Minas

Gerais. Isso é muito perigoso.

É preciso que haja por parte do Estado essa compreensão ou que se crie uma

alíquota provisória de compensação de 1% ou mais 2% do total do ICMS arrecadado

para repartir com as Prefeituras, enquanto a crise durar. Ela será debelada com

certeza, no Brasil com muito mais tranqüilidade, em vista de a nossa economia ser

um pouquinho mais independente que a dos demais países do mundo e em função
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do poder que o Brasil tem na sua infra-estrutura, na sua produção agrícola, na

exportação de carnes, sobretudo no nosso potencial agroindustrial, que nos dá

suporte e possibilita que um país como o Brasil resista melhor a essa crise

internacional. Enquanto os bons ventos não sopram por parte dos Estados Unidos,

que são a locomotiva do consumo do mundo inteiro, enquanto os americanos não

começam a comprar mais e a gastar mais, é preciso que aqui sejamos criativos para

encontrar soluções.

Defendo, da mesma forma, embora não tenha mais interferência, por não ser mais

Deputado Federal e estarmos juntos aqui, que o governo federal refaça as suas

contas, reveja os seus projetos e olhe com carinho para as Prefeituras. Há algumas

que tiveram decréscimo da ordem de 40% no Fundo de Participação dos Municípios -

FPM. Além disso, vem o INSS e come mais 6%, em virtude das dívidas atrasadas dos

ex-Prefeitos. O resultado é que as prefeituras estão em processo de falência

novamente.

O Deputado Wander Borges (em aparte)* - Para colaborar com sua fala, quero dizer

que há uma questão muito séria que diz respeito à redução do IPI, pois ele,

juntamente com o Imposto de Renda, compõe o FPM. Então, conseqüentemente,

essa redução afetou diretamente o caixa das Prefeituras. Esse conjunto de situações

tem levado os Municípios a repensar o seu papel, o que é um dado preocupante. Por

exemplo, algumas Prefeituras perderam mais de 20% de sua arrecadação nos meses

de janeiro e fevereiro. Estão com o orçamento de 2008 aprovado e projetam uma

situação de crescimento linear, não geométrico, mas isso tem que ser repensado.

Entre os menos avisados, há aqueles que estão fazendo o cálculo de receita entre a

média arrecadada em janeiro e em fevereiro, jogando isso para 12 meses, o que não

acontecerá. Conseqüentemente, nosso recado é que guardem o 13º salário do

servidor público municipal para, ao chegar o final do ano, não ouvirmos a mesma

ladainha: não há dinheiro para pagar o servidor municipal. Esse conjunto de fatores

precisa ser reavaliado dentro da fala de V. Exa. Muito obrigado, Deputado.

O Deputado Getúlio Neiva - Obrigado, Deputado Wander Borges, municipalista

convicto, que conhece Prefeitura como ninguém. Estamos falando aqui a mesma

linguagem: a linguagem do Prefeito do interior, que é obrigado a assumir
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praticamente 80% dos serviços públicos de seu Município, enquanto o Estado e a

União comparecem com, no máximo, 20% para a solução dos problemas da

população. Ao Prefeito e aos Vereadores são entregues praticamente 80% de todos

os problemas de cada Município. E, onde o Prefeito não funciona, vira aquela

desgraceira. Mas existe ainda um outro problema: uma similaridade entre o que V.

Exa. fala sobre o FPM, que é composto pelo IPI e pelo Imposto de Renda, e a

redução do IPI, que causa impacto negativo imediato na Prefeitura. Aqui em Minas a

dilatação de prazo para o pagamento do ICMS operou o mesmo processo junto às

Prefeituras. E o pior, como disse V. Exa., é o fato de os Orçamentos feitos projetarem

um crescimento de 5%, 6% ou 8% para o próximo ano. A média de Minas era mais de

6% acima da média nacional, portanto nosso Estado estava crescendo, e isso induzia

os Prefeitos a acreditar no Orçamento colocado em votação para ser executado em

2009.

Temos um outro grave problema: o repasse a ser feito todo dia 20 de cada mês

para as Câmaras Municipais está-se baseando no Orçamento de 2009, e haverá uma

defasagem de 25% a 30%. Ao chegar ao final do ano, a Prefeitura estará quebrada e

não repassará o dinheiro da Câmara, o que causará problemas, pois, sem esse

repasse, haverá a possibilidade de seqüestro dos recursos da Prefeitura. A situação

só tende a piorar. Quando falamos nesse assunto, nós que fomos Prefeitos temos

convicção, pois sabemos como a máquina funciona. Se o Estado e o governo federal

não mudarem seu comportamento para ajudar os Prefeitos a sair dessa situação

trancada, teremos problemas muito graves no segundo semestre. Nesse semestre, já

estamos assistindo ao desemprego crescente em todos os Municípios menores, e

com algumas dificuldades. Hoje mesmo estava conversando com o Prefeito de

Nanuque, que me falou de sua necessidade de reduzir a folha, uma vez que seus

rendimentos não eram suficientes para pagá-la. Entretanto, isso é impossível, uma

vez que tem que manter a saúde, a educação etc. Disse-me então: “Estou em uma

situação difícil, como resolverei isso?”. O Prefeito de Bandeira veio aqui e me mostrou

sua arrecadação total de ICMS e FPM, e o total não deu para pagar a folha e fazer o

repasse para a Câmara. O que fazer? Ficar sem obras, sem limpar a rua, sem coletar

o lixo?
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A situação é dramática. Talvez não tenhamos percebido que a crise no Brasil, se

não foi tão forte como na Ásia, Europa e Estados Unidos, foi forte para o poder

público municipal. Embora na Grande Belo Horizonte, em São Paulo, o índice de

desemprego tenha aumentado pouco percentualmente, nos Municípios a situação é

alarmante. É preciso que nós, Deputados - Deputado Carlos Pimenta, Deputado

Wander Borges, enfim, todos os presentes a esta discussão -, sensibilizemos o

governo a fim de ele fazer a sua parte: tentar manter uma regularidade do repasse do

ICMS, mesmo que isso não condiga com a realidade.

O ideal seria chamar os Prefeitos para um convênio, para que se faça uma média

ponderada do repasse do ICMS ao longo do ano, para que os Prefeitos tenham

certeza de que haverá um orçamento para ser realizado e que possam programar o

repasse. Ora, também sugerir ao Tribunal de Contas do Estado que encaminhe aos

Prefeitos uma orientação para não fazerem o repasse às Câmaras sem que eles, os

Prefeitos, conversem com elas, para reduzir o valor do orçamento porque, se passar

pelo valor do orçamento, as Prefeituras terão problemas graves. Não tenho nada

contra o repasse. O repasse para as Câmaras é obrigatório e tem de ser feito até o

dia 20 de cada mês. A Câmara só tem direito a esse dinheiro, mas é uma realidade

nova, diferenciada, uma realidade que não vivemos há muitos anos no Brasil. Não é

deflação, não é recessão, não é estagnação econômica, não é estagflação, mistura

de inflação com estagnação. É um momento diferenciado em que a receita pública

caiu em função do desejo dos governantes, tanto do Presidente Lula como do

Governador Aécio, de dar suporte às empresas para reduzir aquele desemprego em

massa que se poderia prever em setembro, outubro e novembro do ano passado.

Meus caros Deputados e Deputadas, a minha preocupação com os Prefeitos é

muito grande porque nós, que trabalhamos no interior, que vivemos no interior,

sabemos que lá o desemprego é muito mais perigoso do que na Capital. Na Capital o

setor de serviços às vezes cobre a deficiência da indústria. Quando a indústria

desemprega, o cidadão busca um outro emprego no setor terciário. No interior, existe

praticamente um só emprego. A Prefeitura, quase sempre, é a fonte de receita da

metade das famílias. E isso é perigoso. Vamos, então, ter de ampliar

substancialmente o Bolsa-Família. Em vez de ser R$36,00, aumentar para R$500,00,
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R$600,00. E será que o caixa do Tesouro agüentará isso? Então, a situação é

dramática, o momento é difícil. Os Municípios estão vivendo uma situação inusitada,

diferenciada, situação que não se viu neste país nos últimos 20 anos.

Então, há necessidade de haver criatividade, sobretudo coragem, para dar aos

Municípios de Minas Gerais a tranqüilidade que eles precisam nos próximos meses,

mas sobretudo para o ano de 2009, mesmo se conseguirmos debelar a crise e voltar

a crescer, precisamos dar aos Municípios uma certa segurança, uma certa garantia. É

preciso apresentar as coisas bem claras, embora o próprio governo venha aceitando

a idéia de que o crescimento deste ano seja apenas de 1,5%, o que significa a

metade da taxa de crescimento da população, o que significa que estamos crescendo

a metade daquilo que deveríamos crescer. Na verdade, os economistas já

apresentam projeções que vão de 0,59 positivo para 0,29 negativo. Então, a situação

é dramática, pode piorar.

E vai aqui o nosso apelo ao Secretário de Fazenda e ao Governador Aécio Neves:

que façam a sua parte. E um recado para os nossos colegas Deputados Federais:

que também façam, no nível federal, a sua parte para dar aos Municípios de Minas

uma certa tranqüilidade de que a receita será mais ou menos igual ao longo do ano,

para se fazer uma projeção de orçamento que não venha a criar problemas ainda

mais difíceis para nós, Deputados, ajudarmos os Prefeitos a resolver. Muito obrigado,

Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

senhores e senhoras presentes, imprensa aqui reunida, povo de Minas Gerais,

escutei atentamente o pronunciamento do Deputado Getúlio Neiva. Sua preocupação

é a mesma que hoje toma conta praticamente de todos os Municípios, de todos os

gestores públicos do nosso Estado.

Nesta semana tivemos oportunidade de participar de um encontro convocado pelo

Secretário de Saúde, Dr. Marcus Pestana, que ocorreu no Minascentro, cuja abertura

foi realizada há dois dias. Nesse encontro houve nada mais, nada menos do que a

presença maciça de mais de 450 Prefeitos mineiros, que participaram dessa
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convocação, desse convite do Secretário.

Na oportunidade, encontrei muitos Prefeitos. Uns permaneceram - e ainda

permanecem - em Belo Horizonte. A preocupação é uma só: eles não sabem o que

fazer para administrarem seus Municípios. Parte dos serviços públicos do Município

estão praticamente comprometidos. Estamos vendo alguns Municípios dispensando

funcionários, principalmente os contratados, que não têm estabilidade. Outras

prefeituras, para enxugar a máquina, diminuíram o número de secretarias. Muitos

Prefeitos cortaram até mesmo pequenos serviços, estão diminuindo o expediente,

cortando o cafezinho, controlando a conta de telefone e o número de viagens. Enfim,

vemos que as Prefeituras mineiras passam por um período de recessão, e as

dificuldades que enfrentam se refletem na prestação de serviços à comunidade. Com

muita reserva, observamos tudo o que está acontecendo. É necessário que as

autoridades, os governantes, sobretudo os Governadores e o Presidente da

República, dêem uma palavra de apoio neste momento difícil, pois vemos que o caos

administrativo está se instalando em todo o País.

Fiquei muito satisfeito ao ver na reunião da saúde, no Minascentro, antes de ontem,

que Minas está de certa maneira preparando-se para manter pelo menos os serviços

essenciais. O Governador Aécio Neves, por intermédio do Secretário Marcus

Pestana, deu-nos uma boa notícia, apesar da crise que está acometendo o País. Ou

seja, mesmo sabendo do comprometimento de suas receitas nos primeiros dois

meses de 2009, quando ocorreram reduções significativas, já que o Estado perdeu

cerca de R$400.000.000,00 das receitas em relação ao ano passado, o Governador

está se preparando para enfrentar a crise. Está preparado para executar o Orçamento

apresentado e votado no ano passado, e certamente não está contando com um

superávit orçamentário para este ano, pelo menos nos primeiros meses. Então,

mesmo com essa perda violenta, o Governador Aécio Neves autoriza a Secretaria de

Saúde, o Secretário Marcus Pestana, a apresentar três programas essenciais, que

vão manter a qualidade dos serviços públicos de saúde. Isso trará um pouco mais de

alento, paz e tranqüilidade aos gestores mineiros.

O primeiro programa, caro Weliton, é o Saúde em Casa. O governo do Estado,

entendendo que o Programa Saúde da Família é o melhor deste país - e Minas
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Gerais possui o melhor programa de saúde pública do Brasil -, complementa-o com o

programa Saúde em Casa, repassando recursos mensalmente a cada equipe, a fim

de se ampliarem as contratações e melhorarem as condições para que ele chegue,

efetivamente, a todas as residências dos Municípios mineiros.

O governo autorizou, está apresentando a sua programação, em que pretende

construir, ainda este ano, 600 unidades básicas de saúde, variando de R$270.000,00

cada uma até R$847.000,00 nas cidades maiores, com maior número de equipes do

Saúde da Família. Essas unidades começarão a ter os seus repasses ainda no mês

de junho ou, no mais tardar, em agosto deste ano. Há previsão de se terminar o

programa até dezembro.

Além de melhorar o atendimento à população e proporcionar às equipes do Saúde

da Família um local melhor para atender aos usuários do SUS, 600 construções, são

R$190.000.000,00 a serem injetados na economia mineira, gerando milhares de

empregos em cada Município para a construção dessas unidades de saúde.

Fico muito feliz, porque o governo Aécio Neves sai da retórica. Em vez de ficar

lamentando as perdas, colocando culpa na política internacional dos Estados Unidos,

da Europa ou da Ásia, o governo de Minas sai efetivamente para a prática e anuncia

um programa dessa envergadura, dessa grandeza, quando beneficiará 600

Municípios mineiros, injetando R$190.000.000,00 na economia do nosso Estado.

Outro programa anunciado pelo Governador Aécio Neves, por intermédio do

Secretário Marcus Pestana, meu caro Deputado Domingos Sávio - V. Exa. que é uma

das pessoas que está à frente desse processo e ainda há pouco participou conosco

de uma reunião com o Secretário de Saúde e esteve presente no Minascentro -, é o

programa Farmácia de Minas. Serão construídas 600 unidades. Cada Município

construirá sua pequena farmácia e terá todos os equipamentos de informática

necessários para fazer o aproveitamento racional dos medicamentos. O Prefeito terá

um controle rigoroso do estoque. Saberá quanto e quais são os medicamentos que

chegam e os que são entregues à população gratuitamente. Cada Município terá a

sua Farmácia de Minas, com recursos da ordem de R$75.000,00 cada uma, para

construção e equipamento.

Mais importante é que serão repassados também a cada Município recursos de
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R$1.200,00 por mês, para que o Prefeito possa complementar o salário do

farmacêutico. Veja bem a amplitude de um programa dessa natureza. Estamos

falando da contratação de, no mínimo, 5 mil funcionários, entre os quais 600

farmacêuticos, pessoas com curso superior que serão obrigadas a estar no Município

para assinar autorizando a saída de medicamentos e para melhor controle deles.

Nessas 600 unidades, nesses 600 Municípios, serão aplicados mais de

R$50.000.000,00.

O terceiro programa do Governador Aécio Neves, anunciado também pelo

Secretário Marcus Pestana, é o apoio sistemático aos consórcios intermunicipais.

Cada grupo de Municípios que se reunir em consórcio terá à disposição, dependendo

do número de habitantes de cada consórcio, de R$180.000,00 a R$250.000,00 para

adquirirem equipamentos. Estamos falando da aquisição de um ultra-som, de um

aparelho de endoscopia ou de raios-X, enfim, da construção de laboratórios

microrregionais. Estamos vendo que isso também é um avanço muito grande.

Isso para não falar do programa de urgência e emergência que já está sendo

implantado pioneiramente no Norte de Minas, pelo qual todos os Municípios norte-

mineiros, sem exceção, receberão uma unidade do Sistema de Atendimento Médico

de Urgência - Samu. Todo Município recebeu uma UTI móvel, toda equipada, e

treinamento de 10 agentes de saúde, paramédicos, que promoverão o atendimento

de urgência e emergência nos 88 Municípios norte-mineiros.

Montes Claros é referência terciária. A Santa Casa, o Hospital Haroldo Tourinho e o

Hospital Universitário receberam recursos e estão sendo preparados para ser

referência terciária. Oito cidades regionais importantes, sede de microrregiões, como

Januária, no Alto e no Médio São Francisco, Pirapora, Salinas, Bocaiúva, Janaúba,

Brasília de Minas e São Francisco, serão referências secundárias. Seus hospitais

também estão recebendo investimentos. Além disso, cada Município terá, para

atendimento primário, uma equipe do Samu, que poderá ser acionada pelo telefone

192, mundialmente conhecido. As pessoas que necessitarem de atendimento de

urgência poderão ligar para esse número e receber o Samu em sua casa, a fim de

obterem o atendimento inicial em seu Município, de onde poderão ser encaminhados

para uma das oito microrregiões ou para a cidade de Montes Claros.
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Estamos falando de um programa de urgência e emergência, de um programa de

atendimento básico, de um programa de construção, de um programa de farmácia, de

um programa de consórcio, que aperfeiçoará cada vez mais o SUS de Minas Gerais.

Estou feliz com essas informações obtidas do Secretário Marcus Pestana, além de

muito otimista, em que pese às crises norte-americana, asiática e européia, que

devastam a economia mundial, com uma demanda de investimentos de mais de

US$15.000.000.000.000,00. Enquanto isso, Minas se prepara cada vez mais para ser

um Estado-exceção, no qual não se fica chorando e lamuriando. Estamos

efetivamente preparados para trabalhar a fim de diminuir o estigma, a imagem ruim

que o cidadão brasileiro tem do SUS, que, na verdade, é o único sistema de saúde

que atende às pessoas pobres, às pessoas carentes. Nem todos podem pagar por

um plano de saúde ou por um tratamento particular. A grande massa da população

brasileira precisa do SUS, e Minas está mostrando que esse sistema pode ser viável,

desde que os governos estaduais e municipais também invistam na complementação

de recursos para o SUS.

Na tarde desta quarta-feira, trago meus cumprimentos ao nosso Governador Aécio

Neves, que, espero, um dia esteja à frente dos destinos deste país. Mais uma vez,

repito, o PDT convidou Aécio Neves para disputar as eleições presidenciais pelo

partido, mostrando que está às ordens de nosso Governador para que ele venha a

ser o nosso Presidente da República. Muito menos pela questão partidária, mas muito

mais pelo reconhecimento do trabalho do Governador, espero que ele um dia tenha a

chance de ser candidato a Presidente da República. Com certeza, se tiver essa

oportunidade, ganhará as eleições.

Termino, Sr. Presidente, deixando nossos cumprimentos ao Governador Aécio

Neves, assim como à eficiente equipe do Secretário Marcus Pestana, que está

fazendo um trabalho vigoroso e fantástico junto à saúde pública, mostrando que,

enquanto muitos choram, reclamam e jogam a culpa sobre a crise mundial, Minas

trabalha, não em silêncio, mas mostrando que é um Estado eficiente e preparado

para enfrentar todas as adversidades. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, caros Deputados, demais cidadãos



____________________________________________________________________________
737

que se encontram na Casa do povo mineiro ou que nos acompanham pela TV

Assembleia, quero inicialmente, na mesma linha de pensamento do Deputado Carlos

Pimenta, referir-me às questões da saúde.

Um tema que quero abordar mais profundamente adiante é a situação dos

cafeicultores na agricultura. No entanto, a saúde é um tema permanente, uma

obrigação permanente dos que estão na vida pública. De fato, os desafios são

muitos. Muito mais que ficar nos lamentando pelos cantos ou simplesmente

assumindo uma postura crítica, temos de fazer da nossa capacidade de criticar a

capacidade de construir soluções e trabalhar para, efetivamente, melhorar o

atendimento à nossa população e transformar o sonho, a utopia do Sistema Único de

Saúde num sistema universal, que atenda a todo ser humano com qualidade e

dignidade, e que haja controle social, em que a população possa acompanhar, com

transparência, a aplicação do dinheiro público. Que esse sonho seja uma realidade e

que esse princípio constitucional, talvez o mais vigoroso da Constituição de 1988,

seja fruto da busca de uma democracia que se consolidou em práticas de cidadania,

“vide” a Constituição cidadã. Não tenho dúvidas de que o SUS se fortaleceu, nasceu

desses princípios e está em construção. É importante que tenhamos uma crítica a

respeito dele, mas não uma crítica daqueles que simplesmente jogam pedra, e não

apresentam soluções.

Estamos vivendo um governo, em Minas, que apresenta soluções e faz parcerias

com o Município, mantendo o princípio da municipalização. É exatamente nesse

ponto que temos de assistir, de forma mais direta, o paciente, com a compreensão de

que é preciso haver uma parceria, uma organização do sistema para alguns

atendimentos que não podem ser feitos em cada um dos 853 Municípios de Minas

Gerais. É importante, por exemplo, a existência dos consórcios de saúde, não só na

teoria. Também é importante que esses consórcios sejam fortalecidos para que dêem

suporte aos atendimentos, pelo menos, de média complexidade. Quanto aos exames

mais complicados e a alguns atendimentos, até mesmo cirúrgicos, existem consórcios

como o Consórcio do Alto São Francisco - Cisasf -, que mantém um hospital. A soma

de esforços de vários pequenos Municípios também mantém um hospital em Moema,

com a realização de um número expressivo de cirurgias por mês, talvez até maior que
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o de muitos hospitais de nível e de porte médio. Além disso, esses consórcios

contarão com o chamado transporte solidário, para que o paciente que precisa se

deslocar de uma cidade para outra, para fazer um exame ou uma consulta

especializada, tenha um transporte digno. Aliás, estamos cuidando para que esse

atendimento chegue a todas as regiões do Estado. Como representante do Campo

das Vertentes, do Centro-Oeste mineiro e do Sudoeste, estou atento a cada

consórcio. O Cisasf, do Alto São Francisco, e o Cisvi, de Divinópolis, já estão se

credenciando para fazer parceria com o governo do Estado e receber, cada um 12

microônibus e um caminhão para a coleta de lixo hospitalar. Continuaremos dando o

nosso apoio para que ações como essas, desenvolvidas com seriedade pelo

Governador Aécio Neves e pela equipe do Secretário Marcus Pestana, cheguem a

todo o Estado.

Outra importante decisão foi a do programa Farmácia de Minas, que já busca, neste

primeiro momento, chegar a 650 pequenas cidades. As cidades médias e grandes,

praticamente todas elas, já têm alguma farmácia municipal ou farmácias de

programas federais, mas, nas pequenas cidades, às vezes ainda falta algum

medicamento básico para uma criança, um idoso ou um diabético. Dessa forma, é

importante, além do atendimento médico, termos condição de dar esse atendimento

na farmácia, porque a grande maioria da nossa população não consegue comprar os

medicamentos. Enfim, os esforços são grandes, e devemos ampliá-los.

Uma das ações necessárias, e que depende do Congresso Nacional - que sabe

disso, mas ainda não agiu com firmeza -, é regulamentar a Proposta de Emenda à

Constituição no 29, que estabelece com clareza o que pode ser chamado de

investimento em saúde. Já temos uma emenda em que se diz que a saúde tem de

receber do Município, 15%; do Estado, 12%; e do governo federal também um

percentual fixo, da ordem de 10%. Mas nela não se deixa claro o que é de fato o

investimento em saúde. Agora, ao ser transformada em emenda, essa proposta de

emenda federal dirá com clareza o que é investimento em saúde. Isso significa, de

imediato, muitos milhões em recursos a mais investidos pelo governo federal, que

ainda não investe totalmente o que a Constituição determina, assim como não o faz a

maioria dos Estados - as prefeituras já investem, mas tanto os Estados quanto a
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Federação ainda não investem tudo o que precisa ser investido em saúde pública.

Estaremos nessa luta, sem nos esquecer das nossas obrigações objetivas com

cada cidade em que atuamos. Vou me referir agora a todo o centro-oeste mineiro e,

de modo especial, a Divinópolis. Tenho lutado praticamente desde o dia em que

cheguei a esta Casa para que o atendimento em saúde naquela região seja

melhorado. Graças a Deus, já conseguimos grandes avanços, com o apoio do

Governador Aécio Neves. Conseguimos, por exemplo, dobrar o volume de recursos

para o Hospital do Câncer, em Divinópolis. Dos aproximadamente R$3.500.000,00

que recebia ao ano, passamos para R$7.200.000,00 anuais de recursos específicos

para o atendimento em oncologia, quimioterapia, clínica e cirurgia oncológicas. Ou

seja, conseguimos dobrar os recursos; e isso há pouco mais de um ano, após uma

luta intensa, em que procuramos mostrar aqui o sofrimento daquela população.

Repito que a população não é só a de Divinópolis; o hospital é do centro-oeste

mineiro e recebe gente de outras regiões e, às vezes, até de outros Estados, que ali

recebem um dos tratamentos mais eficazes para o combate a essa doença terrível,

que tem de ser enfrentada quanto antes.

Além desse trabalho, damos o nosso apoio ao Hospital São João de Deus, com o

Pró-Hosp, e firmamos convênios com a Prefeitura. Mas agora o grande desafio será o

de viabilizarmos mais um hospital para atender principalmente à média complexidade.

O Hospital São João de Deus tem um dos melhores atendimentos de Minas na alta

complexidade, mas, para a média complexidade - aqueles casos de rotina, desde um

problema pediátrico, uma pneumonia, etc. -, faltam leitos. Assim, há casos graves que

poderiam ser atendidos rapidamente, mas que acabam virando situação de risco de

morte. Não temos dúvidas de que, muitas vezes, vidas são ceifadas pela falta de

leitos, infelizmente. Quando eu era Prefeito de Divinópolis, mais de 400 leitos do SUS

eram disponibilizados na cidade. Tínhamos então três hospitais atendendo pelo SUS:

o São João de Deus, o São Judas e o Santa Lúcia. Hoje a população, e não só a de

Divinópolis, mas a de todo o centro-oeste - insisto em que, quando me refiro a

Divinópolis, estou falando de toda a região -, cresceu, mas o número de leitos caiu

para a metade, pois dois desses três hospitais deixaram de ter convênio com o SUS.

Assim, hoje a situação é de calamidade.
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Portanto venho trabalhando e recebi o apoio do Governador Aécio Neves e do

Secretário de Saúde, com o compromisso de que, no Orçamento deste ano, uma

parcela esteja reservada para enfrentarmos esse problema, construindo mais um

hospital ou até adquirindo um outro, cujos aspectos, tanto de vigilância sanitária

quanto de burocracia pública, sejam observados. Mas, para que agilizemos isso, em

boa hora e em um ambiente de absoluta democracia, o colega Deputado Doutor

Rinaldo propôs - e estamos juntos nessa proposta - a realização de uma audiência

pública nesta quinta-feira em Divinópolis. Nessa audiência teremos a oportunidade de

informar a população, com detalhes, sobre todo esse trabalho que estamos fazendo.

Também poderemos ouvir Vereadores e lideranças para, o mais rápido possível,

conseguirmos viabilizar essa ampliação do número de leitos para atender o paciente

do SUS.

Nestes últimos minutos, quero-me referir ao movimento SOS Café, do qual

participei na segunda-feira passada e que mobilizou milhares de produtores rurais,

comerciantes e trabalhadores em todo o Estado, de modo especial em Varginha, mas

também em Oliveira, onde participei de carreata e de uma concentração na praça da

matriz. O produtor pôde mostrar com clareza o absurdo que está acontecendo, uma

atividade que gera milhões de empregos e que pode ser solução para a crise, com

pouquíssimo investimento do governo, ou até mesmo sem este gastar nada, porque

arrecada muito com a cafeicultura.

Desde a hora em que compramos o adubo, o defensivo agrícola, o combustível, é

enorme o volume de impostos que vai para os cofres públicos, assim como o volume

de empregos gerados também é enorme. É muito melhor ter um cidadão trabalhando

e ganhando seu salário do que um dependendo do Bolsa-Família ou, pior, correndo o

risco de cair na criminalidade pelo desespero de não ter o que dar aos filhos. A

cafeicultura é o maior empregador em toda atividade rural em Minas Gerais. Não é só

isso, pois ela contribui para o País inteiro. Quando o governo anuncia, com

freqüência, que o Brasil está exportando bilhões de dólares, que exporta mais do que

importa, que a balança comercial brasileira está positiva, que nossa economia está

forte, que nossa moeda está forte, isso se deve ao produtor rural. O café é exportado

o ano inteiro, e, ao invés de diminuir com a crise mundial, a exportação de café
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aumentou 7% em janeiro.

No entanto, um saco de café custa para o produtor mais de R$300,00. Não sou eu,

produtor de café, nem os outros companheiros produtores que estão falando isso,

mas a Embrapa, que usa dados oficiais e tem a planilha de custos. Ela sabe quanto

custa um saco de café, mas, na hora de vendê-lo, para exportar ou para as

torrefações, o preço vem caindo e já chegou a R$250,00. Quanto mais se trabalha,

mais prejuízo se tem. É claro que o desemprego está chegando lá. Podem falar que é

por causa da crise mundial, mas não é. É por falta de políticas públicas que respeitem

o produtor.

Há dois grandes aspectos. Um é o custo de produção, que subiu muito. Não

precisaria custar tanto produzir um saco de café. Por que subiu? Primeiro, por causa

do adubo, que é essencial, pois não se pode mais produzir sem ele. A culpa não é do

comerciante do adubo que está na cidade, mas das multinacionais, meia dúzia de

empresas que formam um cartel e cobram um preço absurdo pelo adubo, com lucro

absurdo. O governo sabe que esse crime existe. Primeiro, como o preço do petróleo

havia subido, dobraram o preço do adubo. O preço do petróleo caiu para menos da

metade, mas o preço do adubo não caiu. Então, o adubo está muito caro, assim como

os outros insumos.

Na outra ponta, os grandes compradores internacionais, aproveitando o desespero

do produtor, que precisa pagar suas dívidas, achatam o preço. Não caiu o consumo,

que aumentou no Brasil, pois se bebe mais café do que no passado; na China, onde

só se bebia chá, estão bebendo café. A exportação aumentou.

Ora, se o consumo aumentou e não há superprodução, por que o preço está

caindo? Porque o comprador, principalmente as grandes multinacionais, sabendo do

desespero do produtor endividado, baixou os preços. Como o governo pode agir?

Nas duas pontas.

Pode agir controlando o abuso do cartel, daqueles que cobram por insumos; pode

agir na questão dos impostos. O preço do petróleo baixou, e o do combustível e do

óleo “diesel” não baixou nem um centavo. O governo pode agir na outra ponta,

estabelecendo a opção de compra, estocando um pouco de café. Não é para dar

esse café de graça. Ele estoca e, quando o preço melhorar, o próprio governo vende
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o café no mercado internacional. O governo tem reservas, tem dinheiro para fazer

isso. Não é para dar dinheiro para o produtor, não queremos dinheiro do governo. O

produtor paga imposto e quer continuar pagando, mas essa é uma operação possível.

Esse pedido será levado por nós ao Presidente Lula, que, espero - e já concluo, Sr.

Presidente -, estará sensível a essa causa, que hoje não é só dos cafeicultores, deve

ser de todos os mineiros, porque a cafeicultura é fundamental para todos nós. Muito

obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, Deputado Weliton Prado, agradeço a

deferência para que este Deputado possa, ainda que nos minutos restantes,

pronunciar-se a respeito de uma importante mobilização que está sendo realizada e

sediada pela Assembleia Legislativa: o movimento nacional e estadual dos catadores

de materiais recicláveis. Hoje temos a presença de quase 1.500 catadores de

materiais recicláveis, que, neste momento, estão concentrados no espaço José

Aparecido de Oliveira, após percorrerem as ruas da Capital na parte da manhã. Vim

aqui para apresentar um balanço dessa mobilização. Várias audiências e reuniões

foram realizadas com o Ministério Público, o governo do Estado, o governo municipal

e entidades religiosas com o objetivo de discutir os impactos da crise econômica

sobre a dura realidade vivenciada pelos catadores de materiais recicláveis. A queda

da produção industrial, principalmente, diminuiu a procura pelos materiais coletados.

Essa situação foi agravada pela ação egoísta e insana de atravessadores, que,

aproveitando-se dessa fragilidade, fazem um esforço imenso para maximizar seus

lucros, prejudicando aqueles que hoje são parceiros da coleta seletiva, exatamente os

catadores de materiais recicláveis. Estão aqui representados 67 Municípios. A

situação está sendo denunciada porque é grave. Deputados e Deputadas, só o quilo

do papelão, que chegou no ano passado a R$0,54, neste ano, em Belo Horizonte,

está oscilando em torno de R$0,12. No Norte de Minas, o quilo do papelão chega a

ser vendido por apenas R$0,02. O quilo da latinha de cerveja, de Coca-Cola ou de

guaraná valia R$4,00, e hoje não se consegue um valor superior a R$1,00, R$1,30.

Famílias que tinham uma renda de R$500,00, R$600,00, até R$800,00 hoje vêem

sua renda despencar para R$200,00, R$300,00. E, o que é pior, com uma jornada de
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trabalho, Deputado Carlin Moura, que chega a 16, 15, 14 horas por dia.

Quero agradecer ao Deputado Doutor Viana, nosso Vice-Presidente, que recebeu a

Comissão na parte da manhã e já providenciou a entrega do documento ao Deputado

Alberto Pinto Coelho, nosso Presidente. Acabamos de chegar da Sedese, onde

estávamos solicitando uma ação emergencial para essas famílias - mais de 3 mil

famílias de catadores em Minas Gerais -, um apoio social, e também cobrando não só

do Estado, das Prefeituras, do governo federal, mas de todos nós, sociedade civil,

uma ação de estímulo à coleta seletiva e de valorização do trabalho dessas

associações e cooperativas em todo o Estado.

Concluo, Sr. Presidente, dizendo que esta Casa aprovou uma lei estadual de

resíduos sólidos, a Lei nº 18.031, de 2009, que estabelece que os Municípios devem

priorizar a contratação dessas associações e cooperativas. Aprovamos emenda

popular para diagnóstico da realidade da população de rua e dos catadores e

recursos para o combate ao trabalho infantil nos lixões, para os fóruns regionais de

economia solidária e para o apoio às associações e cooperativas de materiais

recicláveis. São mais de R$2.000.000,00 aprovados pela Assembleia Legislativa por

meio de emendas populares. Portanto, fizemos a nossa parte - aliás, o Deputado

Almir Paraca integra também o Fórum Estadual Lixo e Cidadania. É preciso um

monitoramento e um acompanhamento permanentes dos efeitos dessa crise

econômica sobre a realidade dos catadores de materiais recicláveis. A queda de

preço é desproporcional à queda na procura. Os atravessadores estão fazendo,

muitas vezes, estoque dos materiais adquiridos a um preço baixíssimo exatamente

para com o reaquecimento da economia, aumentar seus lucros.

Aproveitando a audiência da TV Assembleia, gostaria de dizer que é muito

importante que, em cada Município mineiro, você cobra da sua Prefeitura a

implantação da coleta seletiva, a fim de que esta propicie também maior inclusão

social de famílias que vivem da catação. Em Minas Gerais, ainda há 519 Municípios

com lixões. Temos de acabar com eles aplicando adequadamente a política de

resíduos sólidos e fazendo aterros. É necessário também educação ambiental,

ensinando-se a separar o lixo em casa, nos prédios, nos locais de trabalho, e

contratação dessas associações e cooperativas. É importante que o poder público
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assessore, técnica e financeiramente, essas associações e cooperativas, para que se

organizem, tenham viabilidade no mercado e distribuam a renda auferida.

É uma honra para esta Casa receber mais de 1.300, 1.400 catadores de materiais

recicláveis de todo o Estado. Parabéns ao movimento nacional, ao Fórum Estadual

Lixo e Cidadania! Essa é a obrigação da Assembleia, Casa do povo, transformando

hoje Belo Horizonte num exemplo nacional, pois já sabemos que o evento daqui teve

repercussão na mídia nacional. Esse é um aspecto da crise que muitas vezes fica

esquecido. É muito comum banqueiros, grandes grupos econômicos, empresários e

industriais baterem às portas do poder público querendo subsídio, redução de tarifa,

enfim, apoio. Todavia, é nestes segmentos que nada têm a ver com a origem da crise

- trabalhadores, pobres, pessoas mais humildes, aqueles que nem sonham onde fica

Nova Iorque, Washington ou o centro nervoso do capitalismo mundial - que, muitas

vezes, ela bate mais forte. É nossa obrigação defendê-los exatamente dos impactos

nefastos de uma crise econômica que ainda não é maior no Brasil pelos acertos do

governo Lula.

É necessário o monitoramento. Como membro da Comissão Extraordinária de

monitoramento da crise, criada pelo Deputado Alberto Pinto Coelho, queria firmar

aqui este compromisso: não pararemos na mobilização de hoje. Cobraremos das

autoridades os compromissos assumidos durante as audiências realizadas hoje e

acompanharemos, passo a passo, seus desdobramentos na vida destes seres

humanos que, na sua ação profissional, conseguem conciliar três coisas

fundamentais: respeito ambiental, qualidade de vida e geração de renda. Para nós, é

um orgulho Minas Gerais sediar em nossa Capital esse encontro, esse movimento

que abriga pessoas tão dignas e valorosas, as quais se deslocam de todos os cantos

do Estado para defender o meio ambiente, a vida - vida em plenitude.

Parabéns para cada catador e catadora de material reciclável que se encontra

presente hoje na Assembleia Legislativa, pois são exemplos de cidadania,

perseverança e coragem na busca de uma vida melhor para vocês e seus filhos.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)
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1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Weliton Prado) - Esgotada a hora destinada a esta

parte, a Presidência passa à 2ª Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia,

compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de

pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente

da próxima reunião.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foi recebido e aprovado, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, o Requerimento nº 3.472/2009, da Comissão

de Segurança Pública. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Transporte - aprovação, na 2ª Reunião Ordinária,

em 17/3/2009, dos Requerimentos nºs 3.388/2009, do Deputado Jayro Lessa,

3.402/2009, do Deputado Carlos Pimenta, 3.429/2009, do Deputado Doutor Viana, e

3.433/2009, do Deputado Juninho Araújo; de Meio Ambiente - aprovação, na 3ª

Reunião Ordinária, em 17/3/2009, do Requerimento nº 3.401/2009, do Deputado

Fahim Sawan; de Segurança Pública - aprovação, na 3ª Reunião Ordinária, em

17/3/2009, dos Requerimentos nºs 3.428/2009, do Deputado Délio Malheiros, e

3.430/2009, do Deputado Doutor Viana; de Fiscalização Financeira - aprovação, na 2ª

Reunião Ordinária, em 11/3/2009, do Requerimento nº 3.176/2008, do Deputado

Braulio Braz, e rejeição dos Requerimentos nºs 3.151/2008, do Deputado Weliton

Prado, e 3.152/2008, da Comissão de Defesa do Consumidor; e de Política

Agropecuária - aprovação, na 3ª Reunião Ordinária, em 17/3/2009, dos

Requerimentos nºs 3.413/2009, do Deputado Chico Uejo, e 3.416/2009, do Deputado

Vanderlei Jangrossi (Ciente. Publique-se.); e pelo Deputado Ruy Muniz - indicando o

Deputado Leonardo Moreira para membro efetivo da Comissão de Defesa do

Consumidor (Ciente. Designo. Às Comissões.).

Despacho de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Delvito Alves, solicitando a retirada
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de tramitação do Projeto de Lei nº 2.602/2008. A Presidência defere o requerimento,

de conformidade com o inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno. Arquive-se o

projeto.

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Antônio Júlio solicitando a retirada

de tramitação do Projeto de Lei nº 1.596/2007. Em votação, o requerimento. As

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

Pausa.) Aprovado. Arquive-se o projeto.

Requerimento do Deputado Carlin Moura, solicitando que o Projeto de Lei nº

1.874/2007 seja distribuído em 2º turno à Comissão de Cultura. Em votação, o

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

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Vem à Mesa requerimento do Deputado 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. Deputado Almir Paraca, tive a felicidade de estar presente, este

final de semana, em Diamantina, cidade de JK, onde várias lideranças fizeram

referência ao trabalho de V. Exa., como o Prefeito Padre Gê. Parabéns por sua

brilhante atuação. Com a palavra, o Deputado Almir Paraca.

O Deputado Almir Paraca - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

público presente, gostaríamos de iniciar nosso pronunciamento fazendo coro com as

palavras do Deputado André Quintão, que me antecedeu nesta tribuna. Tenho

acompanhado o seu trabalho há muitos anos, antes de ele ser Deputado, de ter sido

Vereador e até mesmo de ter atuado na Prefeitura de Belo Horizonte. É preciso falar

da sua dedicação e da seriedade do seu trabalho.

Quando o Deputado vem a esta tribuna mencionar, com muita clareza, como fez

aqui, a situação dos catadores de materiais recicláveis, temos de nos solidarizar com

ele e fazer coro com seu pronunciamento. Como ele, participamos do Fórum Estadual

Lixo e Cidadania e acompanhamos, mesmo em nível nacional, o trabalho de

organização e fortalecimento dessa categoria.

Além de catadores de materiais recicláveis, essas pessoas são, sem sombra de

dúvida, agentes ambientais e estão sempre dando uma contribuição fantástica às
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comunidades onde atuam. Um exemplo concreto dessa contribuição é a reciclagem

de parte substantiva do lixo das comunidades, impedindo que esses materiais

acabem nos lixões ou nos aterros sanitários. Gera-se, assim, trabalho e renda,

transformando-se aquilo que sobra, que é desprezado, que é jogado fora por essa

nossa sociedade de consumo, em vida e oportunidades para muitos.

O Movimento Nacional dos Catadores, uma organização relativamente nova no

cenário das organizações dos trabalhadores do nosso país, vem destacando-se e

notabilizando-se pela capacidade de atuar, como está fazendo hoje, em Belo

Horizonte, interferindo e auxiliando na construção ou na reorientação de políticas

públicas que dizem respeito não exclusivamente aos interesses imediatos e diretos

da categoria, mas a um interesse que alcança o conjunto da população, que alcança

toda a comunidade, por se tratar de um serviço público, de um serviço de natureza

ambiental, que alcança todas as pessoas que residem nas pequenas, médias e

grandes cidades do Brasil.

Portanto, Deputado André Quintão, queremos parabenizá-lo. Na nossa bancada,

você é o principal articulador desse processo. Temos feito um trabalho de

acompanhamento, e Minas Gerais é um exemplo. Também queremos fazer menção

ao trabalho da Asmare, essa cooperativa de catadores, com sede em Belo Horizonte,

que hoje, na verdade, articula uma rede de cooperativas de catadores na Grande BH.

Entre outras boas iniciativas, também gera uma indústria que processa o plástico da

catação da Grande BH.

Trata-se de um trabalho do qual tivemos a oportunidade de participar e que vem

transformando-se numa boa referência da Economia Solidária, demonstrando que,

quando há atuação articulada de entes federados, com a união do governo federal -

por meio dos seus ministérios, dos seus órgãos -, do poder estadual e dos Poderes

Executivos Municipais, é possível construir propostas como essa. Há pouco tempo,

era inimaginável que uma rede de cooperativas de catadores pudesse ser a

proprietária e a gestora de uma indústria de transformação do plástico criada para

reciclar esse material e reinseri-lo na cadeia produtiva. Belo Horizonte, hoje, é um

exemplo de sucesso.

Na pessoa do Luiz e na do Cido, cumprimentamos todos os catadores que hoje
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estão em Belo Horizonte, nesse esforço de sensibilização, expondo as suas

reivindicações, todas muito justas, necessárias, de apoio, de encaminhamento para

que esse trabalho fundamental para nossa sociedade, que tem um componente

ambiental muito profundo, possa continuar e ser aperfeiçoado.

Nobre Deputado Carlin Moura, que neste momento ocupa a Presidência da nossa

reunião, acabamos de receber em nosso gabinete a revista do Sind-UTE. Ontem

fizemos a reunião das nossas Bancadas, PT e PCdoB, e recebemos a diretoria do

referido Sindicato. Gostaríamos de apresentar - não sei se alguém já o fez - nesta

revista que está chegando às mãos de cada um dos parlamentares desta Casa.

Trata-se de uma publicação especial relativa aos 30 anos de luta do Sind-UTE, com o

título “Radiografia da educação mineira”.

Infelizmente, ao contrário do que vem sendo divulgado pelos informes oficiais do

governo do Estado, o que essa revista traz é um quadro que merece muito cuidado e

muita atenção: escolas mal aparelhadas, rede física precisando de reforma, de

socorro, falta de infra-estrutura mínima em muitas delas, convivendo com escolas-

referência que se estão transformando em verdadeiras ilhas de excelência, num

quadro não tão agradável no que diz respeito à promoção de educação de qualidade

para o povo de Minas Gerais. Acabei de recebê-la, Deputado Carlin Moura. Vamos

examiná-la com mais cuidado e voltaremos a esse tema, porque são muitas e muitas

reivindicações dos educadores de Minas Gerais. Estamos às voltas com a discussão

do Plano Decenal de Educação, no Estado. O momento é oportuno para que

reunamos todos os profissionais da educação do Estado, por meio dos seus

representantes, daqueles que, em nome de cada escola, de cada comunidade, levam

o posicionamento, as reivindicações para as diversas plenárias de discussão do

referido Plano, que acontecerão até o próximo mês em várias cidades do interior de

Minas. Esse debate já foi iniciado nesta Casa e continuará, pois a Assembleia vem-se

notabilizando por essa capacidade de diálogo com a sociedade.

Sem uma educação de qualidade não é possível pensar numa cidadania efetiva.

Portanto, a oportunidade está colocada para que o povo de Minas Gerais, por meio

da discussão do Plano Decenal promovida pela Assembleia, possa manifestar-se e

orientar, efetivamente, a política educacional no Estado.
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Por falar em educação, Deputado Sebastião Helvécio, que é também um baluarte

na defesa dos interesses do povo de Minas, gostaríamos de fazer aqui um convite

para uma audiência pública que será realizada às 14h30min, amanhã, na Comissão

de Participação Popular. Essa audiência foi solicitada pelo Deputado Ademir Lucas e

vem ao encontro de um trabalho que estamos desenvolvendo desde quando assumi

este mandato, há dois anos. O tema diz respeito à Fundação Caio Martins, com suas

seis unidades, que estava até o final do ano passado num quadro de completo

abandono. Era um caso prontinho para virar um grande escândalo, se alguém

quisesse fazê-lo. Mas nós, por outro lado, fizemos um trabalho de convencimento, de

sensibilização das lideranças do governo do Estado envolvidas com a referida

Fundação. Atuamos diretamente junto às comunidades locais, às Prefeituras, aos

Municípios, aos Promotores e Juízes. Numa medida extremada e de urgência,

fizemos campanhas de arrecadação de roupas, sapatos e cobertores para atender

algumas unidades da Caio Martins. Veja o senhor, uma unidade pública do Estado

está-se submetendo a ações dessa natureza porque o governo não estava atuando

como devia para garantir o funcionamento pleno dessa entidade, que tem 60 anos e

já foi, em muitas ocasiões, referência de qualidade em educação, em Minas Gerais.

Portanto, convidamos todos os ex-alunos da Fundação Caio Martins, milhares em

todo o Estado, seus funcionários e servidores, aposentados ou na ativa, para virem

aqui, amanhã. Esperamos que se aproximem neste momento. O atual Presidente da

Fundação, o Sr. Cloves Benevides, Subsecretário de Políticas Antidrogas da

Secretaria de Esportes e da Juventude, está fazendo um trabalho belíssimo, desde

que tomou posse, no final do ano passado, resgatando efetivamente a Fundação

Caio Martins. O governo do Estado está fazendo o que deveria ter feito, ou seja,

articulando ações e programas para o público de jovens e crianças em situação de

risco. Amanhã, o Dr. Cloves Benevides apresentará um diagnóstico da real situação

da Fundação e anunciará as medidas já tomadas, como a quase duplicação de seu

orçamento de 2008, além de outras medidas emergenciais que melhoraram as

condições de funcionamento dessa entidade e estão sendo articuladas para

transformá-la novamente em referência do Estado no que diz respeito ao atendimento

a jovens, adolescentes e crianças em situação de risco social. Deixamos, então, o
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nosso convite para, amanhã, às 14h30min, todos participarem da audiência pública

da Comissão de Participação Popular, em que o Dr. Cloves Benevides fará um

balanço e apresentará o trabalho que vem sendo desenvolvido e continuará sendo

durante todo ano de 2009, para resgatar a Fundação.

Ainda na área da educação, Deputado Carlin Moura, que preside a sessão,

gostaríamos de fazer menção à expansão da rede de escolas técnicas federais do

Brasil - antes as chamávamos Cefets, e agora são Ifets. Ando muito contente porque

participamos diretamente da discussão e da articulação, nas audiências públicas,

para a implantação de duas delas: a de Paracatu e a de Arinos, cuja construção

temos acompanhado. Todas as duas obras já estão em fase adiantada, com

inauguração prevista para agosto - a de Arinos - e para o final do ano - a de Paracatu

-, com a previsão de início do ensino superior de agronomia. Nas duas cidades,

estamos contando com a presença do Presidente Lula, que tem participado das

inaugurações dos Ifets. Esperamos que ele vá, pela primeira vez, ao Noroeste de

Minas Gerais e visite Arinos, inaugurando seu Ifet, que é ligado a Januária, e

Paracatu, inaugurando seu Ifet, ligado a Uberaba.

A rede de escolas técnicas federais que se iniciou em 1909 por iniciativa do

Presidente Nilo Peçanha e até 2002 tinha 140 unidades construídas alcançará 2010

com mais de 200 novas escolas, perfazendo o número de 354. Quase dobramos,

nesse curto espaço de tempo, a oferta de ensino técnico profissionalizante.

No final de 2010, esse conjunto de 354 unidades oferecerá 500 mil matriculas para

a nossa juventude, que deseja dominar uma profissão e ter uma vida digna junto à

sua família. É preciso ainda falar do Programa Reuni; as vagas nas universidades

públicas federais praticamente duplicaram. E há o Programa Universidade para

Todos - ProUni -, que, desde 2004 até hoje, vem atendendo 430 mil estudantes, 70%

desses com bolsa integral. São ações que demonstram o carinho e o cuidado do

Presidente Lula, com a oferta de uma educação de qualidade para as nossas

crianças, os nossos jovens, a juventude universitária.

Para concluir, Sr. Presidente, mencionarei a distribuição de 103 milhões de livros

didáticos, numa logística muito complexa, que se tornou referência mundial pela

capacidade, pela rapidez e pela eficiência com que esses livros foram distribuídos.
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Esses 103 milhões de livros chegaram a 140 mil escolas públicas brasileiras. Trata-se

de uma ação de excelência do Ministério da Educação que se transformou, ao lado

da ação de excelência da logística dos Correios, numa ação que mereceu um prêmio

internacional, o Oscar internacional da logística.

Encerramos com o convite para a audiência pública de amanhã, às 14h30min, na

Comissão de Participação Popular, para debatermos e recebermos, por parte do Dr.

Cloves Benevides, informações precisas desse novo momento da Fundação Caio

Martins em Minas Gerais. Muito obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Carlin Moura) - Nobre Deputado Almir Paraca, lembro

que uma das etapas do fórum sobre o Plano Decenal de Educação será realizada na

nossa querida Paracatu, onde teremos oportunidade de continuar o debate sobre

educação.

Encerramento

O Sr. Presidente (Deputado Carlin Moura) - A Presidência verifica, de plano, a

inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,

desconvocando a extraordinária de logo mais, às 20 horas, e convocando as

Deputadas e os Deputados para a especial de amanhã, dia 19, às 20 horas, nos

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

com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição

anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/3/2009

Presidência do Deputado José Henrique

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

Fase: Questões de ordem - Discussão e Votação de Proposições: Requerimento do

Deputado Padre João; aprovação; verificação de votação; inexistência de quórum

para votação e para a continuação dos trabalhos; anulação da votação;

prejudicialidade do requerimento - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
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Alberto Pinto Coelho - José Henrique - Dinis Pinheiro - Hely Tarqüínio - Adalclever

Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Almir Paraca - Ana Maria Resende -

André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen

Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos Mosconi - Carlos

Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas

Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento -

Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gilberto Abramo -

Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite -

Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro -

Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes -

Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães -

Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião

Helvécio - Tenente Lúcio - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta -

Wander Borges.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 20h10min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

Ata

- O Deputado Hely Tarqüínio, 2º-Secretário, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

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

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

constante na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Questões de Ordem

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, trago ao conhecimento desta Casa uma
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informação proveniente do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual -

Sindifisco-MG. Trata-se de uma informação deveras importante. Comunica o

Sindicato que o Desembargador Nepomuceno Silva, do Tribunal de Justiça de Minas

Gerais, concedeu, na quinta-feira, 12 de março, uma liminar favorável ao Sindifisco-

MG, determinando à Secretaria de Fazenda de Minas Gerais o imediato desbloqueio

de acesso ao “site” do Sindicato no âmbito da intranet da SEF-MG. Cumprindo

ameaças feitas à categoria fiscal, que está em campanha salarial desde novembro do

ano passado, o Secretário de Fazenda Simão Cirineu havia determinado, no dia 6 de

março, o bloqueio de acesso ao “site” do Sindifisco-MG nos computadores de todas

as unidades da SEF, bem como o recebimento de “e-mails” do Sindicato no “site”

@fazenda.gov. No dia 9 de março, o Sindicato impetrou mandado de segurança no

Tribunal de Justiça contra o Secretário a fim de invalidar o ato que determinou o

bloqueio do “site” do Sindicato, bem como impedir qualquer tipo de censura prévia ao

seu conteúdo, em respeito ao direito constitucional da liberdade de comunicação e

informação. Sr. Presidente, quero louvar a decisão do ilustre Desembargador

Nepomuceno Silva e fazer esse registro, porque isso muito tem nos preocupado. A

Secretaria de Fazenda proibiu os servidores públicos de ter acesso ao “site” do

Sindicato. E isso não tem ocorrido somente com o Sindifisco, Sr. Presidente. Há

informações de que o mesmo fato está ocorrendo no âmbito da Copasa, com o

Sindágua, e no âmbito da Cemig, com o Sindieletro. Se esses fatos se confirmarem e

essa prática vigorar, Minas realmente volta à Idade Média, volta à idade das trevas.

Não basta, em Minas Gerais, a censura velada que há na grande imprensa do

Estado. A grande imprensa de Minas faz uma proteção velada a todos os debates

públicos no Estado. Agora quererem as secretarias de Estado, o governo do Estado

proibir que os servidores públicos tenham acesso aos sindicatos das categorias

profissionais dos servidores públicos de Minas Gerais. A imposição da censura prévia

aos sindicatos de Minas Gerais seria um contra-senso. Então, Sr. Presidente, é mais

do que justa a decisão do Tribunal de Justiça. Esperamos que governo do Estado,

que as secretarias respectivas não venham incorrer novamente nessa prática abusiva

de cerceamento à liberdade sindical, de cerceamento ao direito de organização

sindical e ao direito à informação. Fica aqui esse registro. Queremos que todos os
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servidores públicos, que todos os demais sindicatos dos servidores deste Estado, nos

mesmos moldes do que foi feito pelo Sindifisco, não se calem, que tenham sempre a

coragem de denunciar e a coragem de fazer a defesa do seu direito, o direito à

organização sindical. Especialmente no momento em que se vive uma grande crise

financeira e econômica em Minas Gerais, os servidores precisam cada vez mais se

organizar e fortalecer os seus sindicatos. Fica aqui o nosso registro parabenizando o

Tribunal de Justiça, que teve a justeza e a clareza de conceder a liminar, e o nosso

repúdio, de forma muito especial, à Secretaria de Fazenda, ao Secretário que ousou

tomar uma atitude dessa natureza. Deixo o nosso registro e o nosso protesto em

defesa dos trabalhadores e da liberdade de organização sindical dos servidores

públicos de Minas Gerais. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, a questão de ordem é para comunicar a

esta Casa e a toda região dos Vales do Mucuri e do Jequitinhonha que ontem o

Prefeito de Palmópolis, nosso querido Lili, sofreu um atentado, a tiros, de um homem

encapuzado, mas ele já foi operado, passa bem e está no Hospital Santa Rosália, em

Teófilo Otôni. A minha equipe foi visitá-lo os meus amigos também, estamos dando-

lhe toda a atenção. Aproveito, Sr. Presidente, para pedir o empenho do Delegado

Isaías Pontes, de Teófilo Otôni, da Regional de Almenara, para que apure o mais

rapidamente possível essa tentativa de homicídio praticada contra o Prefeito de

Palmópolis, quando ele fazia o que faz praticamente todos os dias: ia à capela do

hospital rezar. Ele foi perseguido dentro da capela do hospital e lá atiraram nele. O

fato é lamentável. Comunicamos a todos os nossos amigos do Vale do Jequitinhonha

que o Lili, Prefeito de Palmópolis, já foi operado e passa bem. Muito obrigado, Sr.

Presidente.

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 Veto Total à Proposição de Lei nº

18.939 seja apreciado em primeiro lugar. Em votação, o requerimento. As Deputadas

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

Aprovado.

O Deputado Gilberto Abramo - Sr. Presidente, solicito verificação da votação.
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O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de

votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos

Deputados que ainda não registraram sua presença no painel que o façam neste

momento.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Sr. Presidente - Votaram apenas 13 Deputados. Portanto, não há quórum para

votação nem para a continuação dos trabalhos. A Presidência torna a votação sem

efeito e declara prejudicado o requerimento do Deputado Padre João.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra a discussão,

em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei nº 18.869, uma vez que

permaneceu em ordem do dia por 6 reuniões.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, desconvocando a extraordinária

de amanhã, dia 18, às 9 horas, e convocando as Deputadas e os Deputados para a

extraordinária também de amanhã, dia 18, às 20 horas, nos termos do edital de

convocação, e para a ordinária na mesma data, às 14 horas, com a ordem do dia já

anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/3/2009

Às 14h37min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Braulio Braz,

Dimas Fabiano e Ademir Lucas, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Braulio Braz, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Dimas Fabiano, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

discutir e votar pareceres em fase de redação final e acusa o recebimento das

seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos

de Lei nºs 2.298, 2.360, 2.373, 2.407, 2.433, 2.444, 2.528, 2.851 e 2.864/2008

(Deputado Dimas Fabiano); 2.874, 2.875, 2.881, 2.888, 2.890, 2.891, 2.893 e
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2.899/2008 (Deputado Ademir Lucas). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

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

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

de Redação Final do Projeto de Lei nº 2.298/2008 (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, são aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos

Projetos de Lei nºs 2.360, 2.373, 2.407, 2.433, 2.444, 2.528, 2.851 e 2.864/2008

(relator: Deputado Dimas Fabiano); 2.874, 2.875, 2.881, 2.888, 2.890, 2.891, 2.893 e

2.899/2008 (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 março de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano - Ana Maria Resende - Ronaldo

Magalhães.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE OS VETOS TOTAIS ÀS PROPOSIÇÕES DE LEI NºS 18.939,

18.941 E 18.953, EM 4/3/2009

Às 15h37min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas Maria Lúcia

Mendonça e Gláucia Brandão e os Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Durval Ângelo e

Ivair Nogueira, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a

Presidente, Deputada Maria Lúcia Mendonça, declara aberta a reunião e, em virtude

da aprovação de requerimento do Deputado Ivair Nogueira, dispensa a leitura da ata

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante na pauta e a discutir e a votar proposições da Comissão. Passa-se

à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e

votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela rejeição dos vetos

às Proposições de Lei nºs 18.393 (relator: Deputado Ivair Nogueira), 18.941 (relator:
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Deputado Durval Ângelo) e 18.953 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva), em turno

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

parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de março de 2009.

Maria Lúcia Mendonça, Presidente - Durval Ângelo - Dalmo Ribeiro Silva - Ivair

Nogueira - Gláucia Brandão.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/3/2009

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Fábio Avelar,

Sávio Souza Cruz e Carlos Gomes, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Fábio Avelar, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Sávio Souza Cruz, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

discutir e votar proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte

correspondência, publicada no “Diário do Legislativo” na data mencionada entre

parênteses: ofícios dos Srs. Jairo Cruz Moreira, Secretário-Geral do Ministério Público

do Estado, e Luciano Luz Badini Martins, Promotor de Justiça e Coordenador do

CAO-MA (6/3/2009). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão. A Presidência

acusa o recebimento de requerimentos dos Deputados Délio Malheiros, em que

solicita seja realizada audiência pública, em Minas Novas, com o intuito de discutir a

preservação do Rio Fanado; Sávio Souza Cruz, em que solicita seja realizada

audiência pública para discutir a execução da alça viária entre a BR-356 e a MG-30

(Belo Horizonte-Nova Lima); Doutor Viana, em que solicita seja realizada audiência

pública para debater o Projeto de Lei nº 2.771/2008; e Gil Pereira, em que solicita

seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão de Minas e Energia, em

Montes Claros, a fim de discutir a produção de biodiesel no Norte do Estado.

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 março de 2009.

Fábio Avelar, Presidente - Sávio Souza Cruz - Gil Pereira - Carlos Gomes.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA

E AGROINDUSTRIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 10/3/2009

Às 15h21min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Vanderlei

Jangrossi, Antônio Carlos Arantes, Carlos Gomes e Domingos Sávio, membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado

Vanderlei Jangrossi, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento do Deputado Antônio Carlos Arantes, dispensa a leitura da ata da

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. A seguir,

comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos Srs. Ciro Pedrosa

e Geraldo Thadeu, Deputados Federais; Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário

da Casa Civil; Carlos Geovane Rodrigues Queiroz, Gerente de Mercado do Banco do

Brasil, publicados no “Diário do Legislativo” de 6/3/2009. O Presidente acusa o

recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados

a seguir: em turno único, Projeto de Lei nº 2.945/2008 (Deputado Chico Uejo) e

Projeto de Lei nº 2.951/2008 (Deputado Domingos Sávio). 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 os pareceres pela aprovação, no 2º turno, na forma do vencido no 1º

turno, do Projeto de Lei nº 496/2007 (relator: Deputado Antônio Carlos Arantes); pela

aprovação, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, do Projeto de Lei nº 1.976/2007

(relator: Deputado Chico Uejo). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº

3.380/2009. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um
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por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Padre João (2) em que

solicita sejam realizadas audiências públicas para discutir, com a Secretaria de

Estado de Fazenda, a implementação do Decreto nº 44.867, de 5/8/2008, e para

discutir a implementação da Medida Provisória nº 455, de 28/1/2009, do governo

federal, dando-se esta última discussão em reunião conjunta com a Comissão de

Educação, Ciência, Tecnologia e Informática; Padre João e Carlos Gomes em que

solicitam seja realizada audiência pública para discutir o Plano Safra 2009. Cumprida

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de março de 2009.

Vanderlei Jangrossi, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Carlos Gomes -

Domingos Sávio.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 11/3/2009

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Carlos Pimenta, Doutor Rinaldo, Fahim Sawan e Ruy Muniz, membros da supracitada

Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Antônio Júlio, Hely Tarqüínio e

Neider Moreira. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Carlos

Mosconi, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do

Deputado Carlos Pimenta, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a ouvir os

convidados para debater os recorrentes atrasos na transmissão de recursos do SUS

e de convênios firmados pelo Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura de Itaúna à

Casa de Caridade Manoel Gonçalves de Souza Moreira, localizada nesse Município.

Comunica, ainda, o recebimento da seguinte correspondência: ofícios do Sr. Luciano

Dantes de Paula, Diretor Clínico do Hospital Governador Israel Pinheiro,

apresentando à Comissão a situação da instituição e as reivindicações funcionais a

Presidência solicita à Consultoria que analise a matéria, e do Sr. Jairo Cruz Moreira,

Secretário-Geral do Ministério Público do Estado, publicado no “Diário do Legislativo”
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em 6/3/2009. O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as

quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 2.415/2008

(Deputado Ruy Muniz); 2.903/2008 (Deputado Carlos Pimenta); 2.952/2008

(Deputado Fahim Sawan) e 2.998/2009 (Deputado Doutor Rinaldo), todos em turno

único. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir as Sras. Myriam

Araújo Coelho, Superintendente de Regulação da Secretaria de Saúde - SES -,

representando Marcus Pestana, Secretário de Saúde, e Fernanda Honigmann

Rodrigues, Promotora de Justiça e Curadora da Saúde da Comarca de Itaúna; e os

Srs. Antônio de Miranda Silva, Presidente da Câmara Municipal de Itaúna, Pedro

Paulo Pinto, Vice-Prefeito do Município de Itaúna, José Oscar Júnior, Secretário

Municipal de Saúde de Itaúna, Lincoln Moreira de Faria, Provedor da Casa de

Caridade Manoel Gonçalves de Souza Moreira, e João Batista Gomes Soares,

Conselheiro e Presidente do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais, que

são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao

Deputado Neider Moreira, autor do requerimento que deu origem ao debate, para

suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados para que

façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme

consta nas notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da

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

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

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

Projetos de Lei nºs 2.034/2008 (relator: Deputado Carlos Pimenta) e 2.865/2008

(relator: Deputado Doutor Rinaldo). Submetido a votação, é aprovado o Requerimento

nº 3.327/2009. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são

aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 2.360, 2.373,

2.433 e 2.874/2008. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo

a discussão e a votação de proposições da Comissão. A Presidência recebe

requerimento do Deputado Neider Moreira em que solicita seja enviado ofício ao

Secretário de Saúde sugerindo a criação de Comissão para solucionar os conflitos

relativos às questões de saúde do Município de Itaúna. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do
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público em geral, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião

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

Sala das Comissões, 18 de março de 2009.

Carlos Mosconi, Presidente - Carlos Pimenta - Doutor Rinaldo.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 11/3/2009

Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sávio Souza

Cruz, Gustavo Valadares, Célio Moreira, Rêmolo Aloise e Tiago Ulisses, membros da

supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Carlos Pimenta,

Adalclever Lopes, Gilberto Abramo, Ruy Muniz e Ronaldo Magalhães. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Sávio Souza Cruz, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Tiago Ulisses,

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

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

reunião se destina a discutir e a votar proposições da Comissão e comunica o

recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos Srs. Marcelo Luiz Souza Alves,

membro da Comissão Especial de Direito Urbanístico da OAB-MG; Antônio Francisco

da Silva, Presidente da Associação das Empresas Mineradoras, Beneficiadoras e do

Comércio de Quartzito de São Thomé das Letras e Região - Amist -; e Christiano

Villas Boas, Vice-Presidente do Sindicato Intermunicipal de Rochas Ornamentais do

Estado de Minas Gerais - Sinrochas -, ambos parabenizando a Assembleia

Legislativa pela criação desta Comissão; da Sra. Priscila Viana, membro da

Comissão de Representação do Seminário Minas de Minas, prontificando-se a

comparecer à Comissão para apresentar o trabalho até agora desenvolvido pela

referida Comissão de Representação. Passa-se à 3ª Fase da Ordem do Dia,

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetido a

votação, é aprovado requerimento do Deputado Sávio Souza Cruz em que apresenta

o programa de trabalho da Comissão de Minas e Energia para as reuniões de 2009,

sem prejuízo dos requerimentos para realização de audiência pública já aprovados. A

Presidência recebe os seguintes requerimentos, que serão apreciados

oportunamente: dos Deputados Sávio Souza Cruz em que solicita sejam convidados



____________________________________________________________________________
762

os coordenadores da Comissão de Representação, eleita no Seminário Legislativo

Minas de Minas, para apresentarem os estudos e as possibilidades de

implementação das 50 propostas aprovadas por todos os segmentos sociais

envolvidos na atividade de mineração durante o referido seminário; e Gil Pereira em

que solicita a realização de reunião conjunta com a Comissão de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável, a ser realizada em Montes Claros, para discutir as

reais necessidades para a produção de biodiesel no Norte mineiro. Cumprida a

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de março de 2009.

Sávio Souza Cruz, Presidente - Gustavo Valadares - Rêmolo Aloise - Ronaldo

Magalhães.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 11/3/2009

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Ivair Nogueira, Domingos Sávio e Padre João, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Délio Malheiros, declara aberta

a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Domingos Sávio,

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

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

reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições da Comissão. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

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

os Requerimentos nºs 3.374 e 3.414/2009. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem

do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos

Deputados Délio Malheiros em que solicita seja realizada audiência pública desta

Comissão com o intuito de discutir as recentes informações veiculadas pela mídia

nacional de que o consumidor poderá pagar pela energia elétrica não efetivamente
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utilizada, o que poderia representar um custo de até 7% sobre o valor da conta; e

Sargento Rodrigues em que solicita seja encaminhado ofício ao Sr. Sérgio Antônio de

Resende, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sugerindo a

criação do adicional de periculosidade para os oficiais de justiça pelos riscos

inerentes à profissão. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença 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 março de 2009.

Délio Malheiros, Presidente - Lafayette de Andrada - Neider Moreira - Padre João.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 11/3/2009

Às 15h5min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Cecília Ferramenta

e os Deputados Paulo Guedes, Ademir Lucas, Sebastião Helvécio e Wander Borges,

membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente,

Deputada Cecília Ferramenta, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação

de requerimento do Deputado Ademir Lucas, dispensa a leitura da ata da reunião

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

presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria

constante na pauta e discutir e votar proposições da Comissão. 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 Requerimentos nºs 3.382 a 3.384; 3.389 a 3.396; 3.405, 3.407

e 3.419/2009. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Weliton Prado, em que

solicita seja realizada audiência pública para debater a continuidade do programa de

saneamento básico no Município de Contagem, por meio de convênio entre o Estado

e a Copasa; Ruy Muniz, em que solicita seja reiterado convite desta Comissão aos

dirigentes do Frigorífico Independência e do BNDES para comparecerem a reunião

nesta Casa, destinada a propor soluções para a continuidade das operações do
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referido frigorífico - unidade Janaúba, e Paulo Guedes, Sebastião Helvécio e Ruy

Muniz, em que solicitam seja enviado ofício ao BNDES encaminhando sugestões

apresentadas e discutidas em audiência pública realizada no dia 9 de março, em

Janaúba, relativas à paralisação das atividades do Frigorífico Independência, nesse

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de março de 2009.

Cecília Ferramenta, Presidente - Ademir Lucas - Wander Borges - Sebastião

Helvécio.

ATA DA 2ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA,

TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 13/3/2009

Às 9 horas, comparecem no Plenário as Deputadas Maria Lúcia Mendonça e

Gláucia Brandão e o Deputado Carlin Moura, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, a Presidente, 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. Registra-se, também, a presença

do Deputado Vanderlei Jangrossi. A Presidência informa que a reunião se destina a

realizar o debate público “Plano Decenal: metas e ações estratégicas para a

educação em Minas Gerais”. Registra-se a presença dos Srs. João Antônio Filocre

Saraiva, Secretário Adjunto da Secretaria de Estado de Educação; Paulo César

Gonçalves de Almeida, Reitor da Universidade Estadual de Montes Claros -

Unimontes -; Rudá Ricci, Mestre em Ciências Políticas e Doutor em Ciências Sociais;

José Cosme Drumond, Professor da Faculdade de Educação da Universidade do

Estado de Minas Gerais - FAE/Uemg; Tião Rocha, antropólogo, educador e

folclorista; Flávio Nascimento, Presidente da União Colegial de Minas Gerais - UCMG

- e Vice-Presidente Regional da UBES-MG/ES; e Diogo de Oliveira Santos,

Presidente da União Estadual dos Estudantes de Minas Gerais - UEE/MG -, que são

convidados a tomar assento à mesa. A Presidente, co-autora do requerimento que
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deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais e, em seguida, concede a

palavra ao Deputado Carlin Moura, co-autor do requerimento que ensejou o debate

público, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos

convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla

discussão. A Presidência suspende a renião às 13h26min. Reabertos os trabalhos às

14 horas, registra-se a presença do Deputado Carlin Moura, Presidente “ad hoc”, e do

Deputado Vanderlei Jangrossi. São convidados a tomar assento à mesa a Sra. Maria

Inez Camargos, Coordenadora-Geral do Sindicato Único dos Trabalhadores em

Educação de Minas Gerais - Sind-UTE/MG; e os Srs. João Antônio Filocre Saraiva,

Secretário Adjunto da Secretaria de Estado de Educação; Gilberto José Rezende dos

Santos, Subsecretário de Administração do Sistema Educacional da Secretaria de

Estado de Educação; João Monlevade, Doutor em Educação, professor aposentado

da Universidade Federal do Mato Grosso - UFMT - e Consultor Legislativo do Senado

Federal; André Márcio Picanço Favacho, Doutor em Educação pela Universidade de

São Paulo - USP - e Professor da Faculdade de Educação da Universidade Estadual

de Minas Gerais - FAE/UEMG -; Miguel Arroyo, Professor Emérito da Faculdade de

Educação da Universidade Federal de Minas Gerais - FAE/UFMG -; Pedro Trindade

Barretto, Diretor da Confederação Nacional da Associação de Pais de Alunos -

Confenapa - e Presidente da Associação de Pais e Alunos do Estado da Bahia -

Apaba -; e Gilson Luiz Reis, Presidente do Sindicato dos Professores do Estado de

Minas Gerais - Sinpro. Em seguida, o Presidente passa a palavra aos convidados,

para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,

conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Carlin Moura - Gláucia Brandão.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

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

Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões o Deputado Durval Ângelo,
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membro da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da

reunião anterior, dá-a por aprovada e é subscrita pelo membro da Comissão

presente. A Presidência informa que a reunião se destina a debater, em audiência

pública, questões relacionadas com os direitos humanos e a situação dos

profissionais de perícia técnica no Estado. A Presidência interrompe a 1ª Parte da

reunião para ouvir os Srs. Rodrigo Filgueira de Oliveira, Promotor de Justiça e

Coordenador do CAO-DH; Sérgio Márcio Costa Ribeiro, Diretor do Instituto de

Criminalística do Estado de Minas Gerais; Márcio Correia Godoy, Presidente da

Associação Brasileira de Criminalística; Wilton Ribeiro Sales e Walney José de

Almeida, Presidente e 1º Vice-Presidente, respectivamente, da Associação de

Criminalística do Estado de Minas Gerais; Marco Aurélio Assunção, Delegado

Assistente, membro do Conselho Superior da Polícia Civil de Minas Gerais,

representando o Sr. Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da PCMG, que são

convidados a tomar assento à mesa. O Deputado Durval Ângelo, como autor do

requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais; logo após,

passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os

debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas.

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de março de 2009.

Durval Ângelo, Presidente - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Doutor Rinaldo -

Gláucia Brandão.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/3/2009

Às 10h12min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

e os Deputados João Leite, Rômulo Veneroso e Tenente Lúcio, membros da

supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Délio Malheiros. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento da Deputada Maria Tereza Lara, dispensa
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a leitura da ata da reunião 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 1º turno, do Projeto de

Lei nº 1.065/2007 (relator: Deputado Tenente Lúcio) 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 votação de proposições que

dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, são aprovados, em turno

único, cada um por sua vez, os Requerimento nºs 3.428 e 3.430/2009. 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 João Leite, Rômulo Veneroso,Tenente

Lúcio e da Deputada Maria Tereza Lara (2) em que solicitam sejam encaminhado às

Corregedorias das Polícias Militar e Civil pedidos de providências para apuração de

denúncias que mencionam, oriundas da Ouvidoria de Polícia. Fica prejudicado

requerimento do Deputado Neider Moreira em que solicita seja realizada reunião de

audiência pública, em Pitangui, para debater o aumento da criminalidade, por já

existir proposição aprovada anteriormente com o mesmo objetivo. Cumprida a

finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 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 março de 2009.

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

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.055/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em tela visa
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declarar de utilidade pública a Associação Grupo 3ª Idade - Amor e Esperança, com

sede no Município de Pratápolis.

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 1.055/2007 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Grupo 3ª Idade - Amor e Esperança, com sede no Município de Pratápolis, que tem

por finalidade precípua congregar pessoas acima de 45 anos residentes na

localidade, assegurando-lhes bem-estar e o exercício pleno da cidadania.

Para alcançar essa meta, promove atividades ocupacionais, sociais, culturais,

passeios turísticos e eventos recreativos, por meio dos quais realiza a integração e

fortalece a solidariedade entre seus associados.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.055/2007,

em turno único.

Sala das Comissões, 18 de março de 2009.

Cecília Ferramenta, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.642/2007

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em tela visa declarar

de utilidade pública o São Geraldo Futebol Clube, com sede no Município de Itabirito.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4/10/2007 e encaminhada a

esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes a juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 188, combinado com o art.

102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.642/2007 objetiva declarar de utilidade pública o São Geraldo
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Futebol Clube, com sede no Município de Itabirito.

Os requisitos para que as associações e fundações em funcionamento no Estado

sejam declaradas de utilidade pública estão previstos no art. 1º da Lei nº 12.972, de

1998.

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

exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou comprovado que a

entidade foi constituída e funciona há mais de um ano, tem personalidade jurídica e

sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que nada recebem pelos respectivos

cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 5º do seu estatuto preceitua que, no caso de sua

dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a instituição beneficente da cidade;

e o art. 58 veda a remuneração de seus cargos diretivos ou consultivos.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 1.642/2007.

Sala das Comissões, 17 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Padre João - Ronaldo

Magalhães.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.415/2008

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Gilberto Abramo, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Núcleo Mineiro de Obesidade, com sede no Município

de Belo Horizonte.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,

que apresentou, cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ela,

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.415/2008 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Núcleo Mineiro de Obesidade, com sede no Município de Belo Horizonte, que tem
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como finalidade precípua proteger e orientar as pessoas portadoras de obesidade,

principalmente a de grau III, denominada obesidade mórbida.

Entre suas valorosas iniciativas, podemos listar: prestar informações à comunidade

sobre o portador de obesidade; promover projetos e ações que visem à preservação

do direito ao atendimento médico necessário, seja com recursos próprios, seja com

recursos advindos de convênios ou de outras formas legais; dar assistência e

orientação aos seus familiares; estimular parceria com órgãos públicos municipal,

estadual e federal, visando ampliar e subsidiar suas iniciativas.

Esclareça-se que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem como finalidade adequar a denominação da entidade ao

consubstanciado no art. 1º do seu estatuto.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.415/2008,

em turno único, com a Emenda nº 1 apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 18 de março de 2009.

Ruy Muniz, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.843/2008

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do Deputado Lafayette de Andrada, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo dar denominação ao trecho da Rodovia LMG-774 que liga o entroncamento

da BR-259 ao Município de Goiabeira e ao Distrito de Aldeia, no Município de

Cuparaque.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e justiça, que concluiu por sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem agora a matéria a esta Comissão

para deliberação conclusiva, nos termos do art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Cabe ressaltar, inicialmente, que o objetivo do Projeto de Lei nº 2.843/2008 é

prestar homenagem à memória de José Laviola Matos pelos relevantes serviços
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prestados às comunidades do Vale do Rio Doce, do Vale do Mucuri e da Zona da

Mata.

José Laviola Matos elegeu-se Vice-Prefeito de Conselheiro Pena, em 1954, e, em

seguida, Prefeito. A partir de 1970 ocupou o cargo de Deputado Estadual por seis

mandatos consecutivos, tendo sido o mais votado em seus últimos pleitos.

Representou com dignidade e dedicação seu povo e sua terra.

Como Prefeito Municipal, realizou obras importantes, sendo responsável pela

construção das duas pontes de chegada ao Município, na rodovia que liga

Conselheiro Pena a Governador Valadares, e pelo calçamento da cidade. No

desempenho de mandato de Deputado Estadual, instalou a Escola Polivalente e a

Universidade Presidente Antônio Carlos e lutou pelo asfaltamento da Rodovia BR-

259, que liga Governador Valadares a Conselheiro Pena, entre outras obras de

grande interesse das comunidades.

Figura pública incansável, exemplo de vida pelo seu comprometimento e dedicação

à administração pública, angariou o respeito e a admiração da sociedade mineira,

sendo merecedor da homenagem que se lhe pretende prestar.

Como o trecho a ser denominado vai do entroncamento da BR-259 até o Distrito de

Aldeia, no Município de Cuparaque, passando pelo Município de Goiabeira,

apresentamos a Emenda nº 1, ao final deste parecer, com a finalidade de adequar o

texto do art. 1º do projeto à técnica legislativa.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.843/2008

em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada a seguir.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica denominado Deputado José Laviola o trecho da Rodovia LMG-774

que liga o entroncamento da BR-259 ao Distrito de Aldeia, no Município de

Cuparaque.”.

Sala das Comissões, 18 de março de 2009.

Djalma Diniz, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.954/2008
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Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Inácio Franco, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Moradores de Olhos d’Água de Angicos, com sede

no Município de Carmo do Cajuru.

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 2.954/2008 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Moradores de Olhos d’Água de Angicos, com sede no Município de Carmo do

Cajuru, que tem por finalidade precípua implementar ações na busca de melhoria de

vida para os moradores locais, especialmente os mais carentes.

Dessa forma, desenvolve atividades assistenciais, recreativas, educacionais e

culturais; oferece proteção à saúde da família, da criança, do adolescente e do idoso;

integra seus beneficiários no mercado de trabalho; promove a habilitação de pessoas

portadoras de deficiência; orienta sobre a preservação do meio ambiente.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.954/2008

em turno único.

Sala das Comissões, 18 de março de 2009.

Cecília Ferramenta, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.998/2009

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Comunidade Terapêutica São Francisco de Assis – CTSFA –, com

sede no Município de Santo Antônio do Monte.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que
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concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.998/2009 pretende declarar de utilidade pública a

Comunidade Terapêutica São Francisco de Assis, com sede no Município de Santo

Antônio do Monte, que possui como finalidade precípua realizar ações preventivas,

promover a recuperação e reinserção social de dependentes químicos, adultos ou

adolescentes, residentes na localidade e dar apoio a suas famílias.

Além desse importante trabalho, desenvolve atividades filantrópicas e de promoção

humana, bem como produz bens e os comercializa tendo em vista sua manutenção.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.998/2009.

Sala das Comissões, 18 de março de 2009.

Doutor Rinaldo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.046/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de

Sabinópolis - Apae de Sabinópolis, com sede nesse Município.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21/2/2009 e distribuída a esta

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

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

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.046/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sabinópolis - Apae de

Sabinópolis, com sede nesse Município.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
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declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 14, § 2º, que as

atividades de seus Diretores e Conselheiros não serão remuneradas, sendo-lhes

vedado o recebimento de lucro, bonificação, vantagem ou benefício, a qualquer título;

e no art. 46, parágrafo único, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente reverterá a entidade congênere, com personalidade jurídica e

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

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.046/2009.

Sala das Comissões, 17 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ronaldo Magalhães -

Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.066/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Charneaux, com

sede no Município de Caeté.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 5/3/2009 e distribuída a esta

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

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

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.066/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária do Bairro Charneaux, com sede no Município de Caeté.
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Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 15, parágrafo

único, que as atividades de seus Diretores e Conselheiros não serão remuneradas; e

no art. 29 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a

entidade congênere, com personalidade jurídica e em pleno funcionamento no

Município de Caeté, ou a instituição estadual ou federal de fins idênticos ou

semelhantes.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.066/2009.

Sala das Comissões, 17 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ronaldo Magalhães -

Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.075/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

declarar de utilidade pública o Movimento Mulher de Fibra de Ipaba do Paraíso, com

sede no Município de Santana do Paraíso.

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

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

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

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.075/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o
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Movimento Mulher de Fibra de Ipaba do Paraíso, com sede no Município de Santana

do Paraíso.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 5º que as

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

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

vantagens ou benefícios, a qualquer título; e no art. 13 que, na hipótese de sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere,

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

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.075/2009.

Sala das Comissões, 17 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Gilberto Abramo - Ronaldo

Magalhães.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.080/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Inácio Franco, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Guarani Esporte Clube, com sede no Município de

Formiga.

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

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

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

“a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.080/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Guarani Esporte Clube, com sede no Município de Formiga.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 65, § 1º, que, na

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

congênere, juridicamente constituída; e no art. 75, que as atividades de seus

Diretores não serão remuneradas.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.080/2009.

Sala das Comissões, 17 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo - Padre João - Ronaldo

Magalhães.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 899/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Délio Malheiros, o projeto de lei em epígrafe cria o pólo

extrativista de madeira do Vale do Jequitinhonha. Preliminarmente, a Comissão de

Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da

matéria, na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou. A Comissão de Política

Agropecuária e Agroindustrial opinou pela aprovação da proposição, na forma desse

substitutivo. Agora, vem a matéria a esta Comissão, nos termos regimentais, para ser

analisada quanto à sua repercussão financeira.

Fundamentação
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O projeto visa à criação do “Pólo Extrativista de Madeira do Vale do Jequitinhonha”.

O autor, em sua justificação, alega que o Vale do Jequitinhonha apresenta grande

produção de carvão a partir do eucalipto, ou seja, tem vocação para essa atividade.

A Comissão de Constituição e Justiça, entretanto, encontrou empecilhos de ordem

jurídico-constitucional à aprovação da proposição. Para saná-los, apresentou o

Substitutivo nº 1, por nós acolhido, o qual dispõe sobre a política estadual de estímulo

ao cultivo e ao beneficiamento de madeira na região do Vale do Jequitinhonha,

alterando o enfoque da proposta original, mas mantendo o seu objeto.

No âmbito de competência desta Comissão, nos termos do art.100, combinado com

o art.102, inciso VII, alínea “d”, do Regimento Interno, qual seja analisar a

repercussão financeira das proposições, entendemos que o projeto não causa

impacto nos cofres públicos.

De fato, do parecer da comissão de mérito destacamos a asserção de que a

matéria já se encontra disciplinada na Lei nº 11.405, de 1994, que dispõe sobre a

política estadual de desenvolvimento agrícola. Ou seja, o teor da proposição, com o

aperfeiçoamento introduzido pelo substitutivo, está inteiramente contido nessa lei.

Assim, o projeto não cria obrigações nem despesas para o Estado.

A proposição tem por mérito colocar em foco um segmento setorial e regional da

política estadual de desenvolvimento agrícola, conferindo-lhe densificação

programática. Cabe ao Executivo atender a necessidade e vontade do povo dentro de

um amplo universo, dando visibilidade à lei e possibilitando sua implementação.

Independentemente disso, a proposição dispõe sobre política pública.

Posteriormente, ela poderá dar origem a um programa, quando haverá quantificação

de metas físicas e definição de dotação orçamentária. Essa deverá ser

compatibilizada com as demais receitas e despesas, preservando o equilíbrio

orçamentário. Teremos o direito e o dever de fazer essa análise, quando da

tramitação das propostas orçamentárias. “A priori”, não vislumbramos óbice à

implementação dessa política, pois isso pode ser feito gradualmente, de acordo com

as disponibilidades.

Finalmente, vale lembrar, sem entrar no mérito, que o orçamento é autorizativo, e

não determinativo. O Legislativo autoriza os gastos. Mesmo que haja a inclusão de
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programa na Lei Orçamentária, não se efetua a correspondente despesa, que

ocorrerá em um momento posterior, de acordo com a discricionariedade e

responsabilidade do Poder Executivo.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

899/2007, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição

e Justiça.

Sala das Comissões, 18 de março de 2009.

Jayro Lessa, Presidente - Inácio Franco, relator - Adelmo Carneiro Leão - Lafayette

de Andrada.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.307/2007

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

acrescenta dispositivo à Lei nº 11.544, de 25/7/94, que regulamenta o § 3º do art. 222

da Constituição do Estado.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 28/6/2007, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer sobre sua juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102,

III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em epígrafe, consoante a sua ementa, acrescenta o art. 4º-A à Lei nº

11.544, de 25/7/94, que regulamenta o § 3º do art. 222 da Constituição do Estado,

nos termos seguintes:

“Art. 4º - Serão afixadas placas com o número do telefone da Narcóticos Anônimos

- NA - nas rodovias sob jurisdição do Estado, na entrada das cidades em que a

entidade estiver em funcionamento”.

A lei que se pretende alterar tem por escopo promover, no âmbito do Estado, ações

de prevenção contra o uso indevido de drogas, substâncias entorpecentes e afins,

como definidas na legislação pertinente. Na sua justificação, o autor lembra que a
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Narcóticos Anônimos, instituição sem fins lucrativos, de filiação voluntária, é uma

“associação comunitária de adictos a drogas, que se originou no movimento dos

Alcoólicos Anônimos, existente também em outros países, cujo objetivo é promover a

recuperação dos usuários de drogas. No Brasil há atualmente cerca de 700 grupos de

NA, cujos membros se reúnem semanalmente”.

Mostra o autor da proposição que a divulgação de uma organização como a NA “é

de extrema importância, pois facilita o acesso de pessoas que podem se beneficiar do

trabalho nela desenvolvido”.

A proposta encontra óbice jurídico de natureza formal. Embora não seja fácil

mensurar o valor da despesa acarretada pelo projeto, nem por isso fica afastado o

vício de iniciativa. Os projetos de lei que geram despesa pública produzem reflexos

na legislação orçamentária, a qual é de iniciativa privativa do Governador do Estado.

Além do mais, do ponto de vista estritamente substancial, embora a medida vise a

dar concretude a princípios constitucionais de relevo, como a dignidade da pessoa

humana, o texto ora examinado esbarra em obstáculos de cunho administrativo,

provocando ofensa dúplice à ordem constitucional: caso se converta em lei, o projeto

estará desafiando, a um só tempo, os princípios da eficiência e da separação dos

Poderes. A afixação de placas e cartazes em rodovias estaduais não é matéria para

ser veiculada em lei, sob pena de grave engessamento da atividade administrativa

estatal. É na esfera do Poder Executivo, desde que haja suporte orçamentário e

conveniência política, que obrigações desse jaez haverão de ser cumpridas.

Por outro lado, constata-se ofensa também ao princípio da razoabilidade. Não

obstante mereça seja enaltecido o trabalho que se desenvolve nos Narcóticos

Anônimos, releva dizer que a instituição não tem caráter científico e, para além disso,

não integra o Sistema Único de Saúde estadual. A determinação do traçado do seu

destino e da sua organização interna descabe aos organismos públicos, razão pela

qual não deve o Estado, sob pena de induzimento a erro, cuidar da tarefa de informar

a possíveis interessados a localização dos estabelecimentos dessa entidade. O tipo

de suporte que o poder público pode dar a tão relevante instituição se produz na

forma de atos administrativos de efeito concreto, consubstanciados em instrumentos

de convênio que autorizam a realização de certas ações ou programas. Ao Executivo,
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em vista da sua função administrativa, incumbe desenhar a forma e escolher o

momento de efetuar empreendimentos dessa ordem.

Conclusão

Com base no exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.307/2007.

Sala das Comissões, 17 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Sebastião Costa -

Ronaldo Magalhães - Padre João.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.535/2008

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

A proposição em análise, do Deputado Ruy Muniz, dispõe sobre os serviços

telefônicos de atendimento ao cliente e dá outras providências.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 21/6/2008, o projeto foi distribuído a esta

Comissão para receber parecer quanto aos aspectos da juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102,

III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em apreço pretende disciplinar os serviços de atendimento ao

consumidor por via telefônica, mais conhecidos como SACs, assegurando-se aos

usuários o direito de conhecimento prévio do tempo estimado de espera, que não

poderá exceder 15 minutos. Prevê, ainda, a punição dos infratores com as

penalidades previstas na Lei nº 8.078, de 11/9/90, que contém o Código de Proteção

e Defesa do Consumidor – CDC.

Ao justificar a formulação do projeto, o autor enfatiza o enorme desgaste, a perda

de tempo e de dinheiro a que o consumidor se sujeita quando opta pelo contato

telefônico.

A verdade é que o atendimento por meio dos SACs já se tornou objeto de troça e

regularmente é abordado nos quadros de humor veiculados pela televisão brasileira e

também pelos meios eletrônicos, em face da total inobservância dos padrões

mínimos de respeito ao consumidor.
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Esse estado de coisas, a propósito, tem motivado a formulação, em todo o País, de

propostas similares ao projeto em análise, culminando com o acolhimento da idéia

pelo Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, órgão vinculado ao

Ministério da Justiça, que colheu sugestões, em todo o Brasil, para a regulamentação

dos serviços.

Nesse contexto veio a ser editado o Decreto Federal nº 6.523, de 31/7/2008,

fixando normas sobre o Serviço de Atendimento ao Consumidor – SAC – feito por

telefone, para proteger o consumidor das práticas abusivas ou ilegais impostas pelos

fornecedores.

Ocorre que o mencionado decreto disciplinou apenas e exclusivamente os serviços

regulados pelo poder público federal, entre eles o fornecimento de energia elétrica, a

telefonia, os serviços bancários, entre outros. Remanescem, portanto, sem nenhum

regulamento, os demais serviços, prestados especialmente pelas organizações

privadas e que também exaurem o consumidor quando este necessita obter

informações ou mesmo promover a rescisão de algum contrato.

A defesa do consumidor encontra-se entre os direitos e as garantias fundamentais

conferidas ao cidadão brasileiro pela Constituição da República, sendo certo que a

edição do Código de Proteção e Defesa do Consumidor - CDC - teve, exatamente, o

propósito de tornar mais harmônicas as relações entre os fornecedores e os

consumidores. Essa harmonia, no entanto, deixa a desejar quanto ao aspecto do

direito à informação.

O CDC erigiu a transparência como princípio norteador das relações de consumo,

procurando garantir, em vários dos seus dispositivos, o direito à informação adequada

e clara sobre os diferentes produtos e serviços, conforme se verifica, especialmente,

na norma constante no art. 6º, III, do diploma em comento.

A matéria em tela encontra-se inserida na Constituição da República entre aquelas

cuja competência para legislar é concorrente da União, dos Estados e do Distrito

Federal (art. 24, V, VII).

Pelas razões expendidas, entendemos pertinente a aprovação da proposta na

forma do Substitutivo nº 1, que apresentamos na conclusão deste parecer, não só

para excluir dos comandos insculpidos na norma os serviços regulados pelo poder
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público federal, os quais já se encontram disciplinados, mas também para melhor

adequar o projeto à técnica legislativa.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 2.535/2008 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre o serviço telefônico de atendimento ao consumidor – SAC – e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O fornecedor que utiliza sistema telefônico ou eletrônico de atendimento ao

consumidor fica obrigado a informar ao usuário do serviço, no início da ligação, a

previsão do tempo de espera para atendimento.

§ 1º – O tempo de espera a que se refere o “caput” deste artigo não poderá exceder

um minuto.

Art. 2º – O disposto nesta lei não se aplica aos serviços regulados pelo poder

público federal.

Art. 3º – O descumprimento do comando previsto nesta lei sujeita o infrator às

penalidades constantes nos arts. 56 a 59 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de

1990.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 17 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Gilberto Abramo -

Sebastião Costa - Padre João.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.612/2008

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Deputado Gilberto Abramo, o Projeto de Lei nº 2.612/2008 institui a

notificação compulsória a ser adotada pelos estabelecimentos de ensino nos casos

de violência contra a criança e o adolescente no âmbito do Estado.

A proposição foi encaminhada preliminarmente à Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria,
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com a Emenda nº 1, que apresentou.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos

termos do art. 188, combinado com o art.102, VI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em análise pretende que os estabelecimentos de ensino público e

privado sejam responsáveis pela notificação aos conselhos tutelares e à autoridade

policial competente dos casos de violência contra a criança e o adolescente.

Há um significativo conjunto de questões socioculturais que afetam diretamente os

processos educativos e, em especial, a escola na sociedade contemporânea. Nesse

amplo espectro, certamente é muito relevante o tema da violência contra a criança e

o adolescente, praticada tanto no ambiente da escola quanto fora deste. Segundo

estudos da Unesco, uma das principais causas da violência na escola é sua

exposição ao ambiente em que se insere.

Medidas como as pretendidas pelo projeto em análise podem constituir importantes

instrumentos de proteção e mesmo de prevenção contra essa violência, uma vez que

a omissão é um dos fatores que leva à sua reincidência. Vale lembrar que, nesse

intento, a escola não pode prescindir de projetos consistentes de natureza

socioeducativa, em especial aqueles que visam ao envolvimento da comunidade

atendida pela escola em suas atividades, visto que estes possibilitam a atuação dos

gestores na origem dos problemas.

O Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA -, em seu art. 13, determina que “os

casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente

serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade,

sem prejuízo de outras providências legais”. O art. 245 complementa o alcance do

dispositivo citado estabelecendo a penalidade cabível ao responsável por

estabelecimento de ensino que deixar de comunicar à autoridade competente os

casos de que tenha conhecimento, envolvendo suspeita ou confirmação de maus-

tratos contra criança ou adolescente.

Dessa forma, julgamos conveniente vincular o projeto aos comandos da norma

federal mencionada, respeitando-se a supressão do art. 4º proposta pela Comissão

de Constituição e Justiça e de outros dispositivos cujo teor já integra o ECA. Assim,
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conferimos ao projeto o caráter de norma estadual suplementar por meio da

apresentação do Substitutivo nº 1.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.612/2008, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, que apresentamos.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Estabelece normas para o cumprimento, no âmbito dos estabelecimentos de ensino

do Sistema Estadual de Educação, do disposto no art. 13 da Lei Federal nº 8.069, de

13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam obrigados os estabelecimentos de ensino público e privado de

educação básica integrantes do Sistema Estadual de Educação a notificar ao

Conselho Tutelar da localidade e às demais autoridades competentes os casos de

suspeita ou confirmação de maus-tratos contra os alunos, ocorridos dentro ou fora da

circunscrição da escola, nos termos do art. 13 da Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho

de 1990.

Art. 2º - A notificação efetuada nos termos desta lei será sigilosa, vedadas a

consulta, a extração de cópias e a informação a terceiros.

Art. 3º - O não-cumprimento do disposto nesta lei sujeita os dirigentes dos

estabelecimentos de ensino, professores e demais servidores que tenham

conhecimento de casos de violência ou maus-tratos sofridos pelos alunos à pena

estabelecida no art. 245 da Lei Federal nº 8.069, de 1990, sem prejuízo de outras

penalidades administrativas e legais aplicáveis.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 18 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gláucia Brandão - Carlin Moura.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.763/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei nº 2.763/2008 altera a
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Lei nº 12.998, de 30/7/98, que cria o Programa Mineiro de Incentivo à Fruticultura.

A proposição foi distribuída inicialmente para a Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com a

Emenda nº 1, que apresentou.

A Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, por sua vez, opinou pela

aprovação da matéria com a Emenda nº 1.

Vem agora a matéria a esta Comissão, para receber, nos termos do art. 188,

combinado com art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em tela determina a inclusão entre os objetivos do Programa Mineiro de

Incentivo à Fruticultura, criado pela Lei nº 12.998, de 1998, do desenvolvimento de

pólos de fruticultura em todas as regiões do Estado. Acrescenta ainda diretrizes e

determina ações necessárias ao desenvolvimento do programa pelo Poder Executivo.

A Comissão de Constituição e Justiça, em seu parecer, salientou que a criação e o

desenvolvimento de programa de incentivo à fruticultura do território mineiro se

enquadram no campo de atuação do Estado, sendo lícito a esta Casa estabelecer as

diretrizes e os objetivos desse programa. Ressaltou ainda essa Comissão que a

matéria não se enquadra na reserva de iniciativa de nenhum órgão ou autoridade,

cabendo a membro deste Poder a prerrogativa de elaborar a lei.

No caso em pauta, trata-se de ampliar os objetivos do programa para facilitar o

desenvolvimento da fruticultura no Estado; todavia o projeto introduz detalhamento

excessivo no tocante às ações concretas a serem tomadas pelo Executivo, o que

deve ser objeto de regulamento do Governador do Estado. Por tal razão, aquela

Comissão apresentou a Emenda nº 1.

A Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial afirmou em seu parecer que,

com relação ao mérito da matéria, entendeu ser inquestionável o potencial de

desenvolvimento da fruticultura em terras mineiras. O relevo ondulado e montanhoso

de Minas apresenta boas condições para a fruticultura, que será capaz de elevar

significativamente a renda obtida pelo produtor rural por unidade de área.

Com relação ao aspecto financeiro-orçamentário, compete informar que a

proposição em apreço, por enquanto, não provoca impacto no orçamento público,
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porque se trata de uma política de incentivo à fruticultura no Estado, que poderá vir

ou não a ser implantada. É um plano potencial de investimento de recursos no setor,

que só se efetivará por ocasião da criação de linhas de crédito.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.763/2008, em 1º

turno, com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 18 de março de 2009.

Jayro Lessa, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Inácio Franco - Lafayette

de Andrada.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.868/2008

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Ronaldo Magalhães, o projeto de lei em epígrafe dispõe

sobre a obrigatoriedade da afixação de quadro informativo com nome, registro e

especialidade do profissional médico nos locais que especifica.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 8/11/2008, foi o projeto distribuído às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde, para receber parecer.

Preliminarmente, o projeto vem a esta Comissão para ser apreciado quanto aos

aspectos da juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em estudo obriga os hospitais, prontos-socorros e unidades básicas

de saúde dos Municípios com população acima de 50 mil habitantes a afixar, na sala

de espera ou na recepção principal, em local visível, quadro informativo contendo o

nome completo, o número do registro profissional, a especialidade dos médicos e os

respectivos horários de atendimento.

Com relação à competência para tratar da matéria, entendemos que a medida se

insere no domínio de competência legislativa estadual, conforme o disposto no art.

24, incisos V e XII, da Constituição da República, segundo o qual compete à União,

aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre produção,

consumo, proteção e defesa da saúde.
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Ressaltamos, ainda, que a Carta Magna estabelece, nos arts. 196 e 197, que a

saúde é direito de todos e dever do Estado, devendo ser assegurada por meio de

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros

agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,

proteção e recuperação, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre

sua regulamentação, fiscalização e controle.

No plano estadual, a Carta mineira, em seu art. 186, II, dispõe que o direito à saúde

implica, entre outras garantias, o acesso às informações de interesse para a saúde,

ficando o poder público obrigado a manter a população ciente dos riscos e danos à

saúde.

No plano infraconstitucional, o Código de Saúde do Estado, instituído na Lei no

13.317, de 1999, estabelece, em seu art. 3º, que a saúde é um direito fundamental do

ser humano, cabendo ao Estado não só promover as condições indispensáveis a seu

pleno exercício, mas também fixar condições que assegurem o acesso universal e

igualitário a ações e serviços de qualidade.

Versando sobre a mesma matéria, a Lei nº 16.279, de 20/7/2007, dispõe sobre os

direitos dos usuários das ações e dos serviços públicos de saúde no Estado, trazendo

uma série de importantes garantias.

Nota-se, portanto, que a proposta em tela está em consonância com outras normas

estaduais ou federais que dão proteção aos usuários dos serviços públicos de saúde,

de modo que não há nenhum obstáculo de natureza jurídica, constitucional e legal a

sua tramitação.

Por outro lado, em atendimento ao princípio da consolidação das leis, propomos,

por meio do Substitutivo no 1, ao final deste parecer, a alteração do art. 3º da Lei nº

16.279, de 2007, para nele incluir a obrigação prevista na proposta em análise.

Conclusão

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

do Projeto de Lei no 2.868/2008 na forma do Substitutivo no 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Acrescenta parágrafo único ao art. 3º da Lei no 16.279, de 20 de julho de 2006, que

dispõe sobre os direitos dos usuários das ações e dos serviços de saúde no Estado.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O art. 3º da Lei no 16.279, de 20 de julho de 2006, passa a vigorar

acrescido do seguinte parágrafo único:

“Art. 3º – (...)

Parágrafo único – As instituições a que se refere o ‘caput’ deste artigo afixarão, em

local visível, quadro informativo contendo o nome completo, o número do registro

profissional, a especialidade dos médicos e os respectivos horários de atendimento.

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

Sala das Comissões, 17 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sebastião Costa - Ronaldo Magalhães -

Padre João - Gilberto Abramo.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.872/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo alterar o parágrafo único do art. 1º da Lei nº 12.418, de 26/12/96.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Agora a matéria vem a este órgão colegiado, a fim de receber parecer quanto a sua

repercussão financeira, conforme dispõe o art. 188, combinado com o art. 102, VII,

“d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.872/2008 tem como finalidade alterar a redação do parágrafo

único do art. 1º da Lei nº 12.418, de 26/12/1996, que doou o imóvel ao Município de

Bueno Brandão, destinando-o à instalação da sede da Casa da Criança e da

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Apae de Bueno Brandão. Com a

alteração pretendida, o bem passa a ser destinado à instalação da Biblioteca Pública

e do Centro Cultural daquele Município.

O imóvel já não é necessário à finalidade inicial, porque as entidades já possuem

suas sedes em outros locais. Por isso a administração municipal pretende aproveitá-
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lo no desenvolvimento de projetos culturais.

Cabe esclarecer que o Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de

Constituição e Justiça, visa a respeitar o fato de que a norma, editada em 1996,

vigorou por mais de 12 anos, e, em decorrência disso, não se poder retroceder no

tempo e proceder à sua alteração como se atual fosse.

Na defesa do interesse coletivo, a Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui

normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos Orçamentos e

Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, determina, no

§ 2º de seu art. 105, que a movimentação dos valores pertencentes ao ativo

permanente do Tesouro só pode ser realizada com autorização legislativa.

Ressalte-se que a alteração pretendida pelo projeto de lei em análise atende aos

preceitos legais que versam sobre a transferência de domínio de bens públicos, não

representa despesas para o erário nem acarreta repercussão na Lei Orçamentária.

Diante dessas ponderações, não há impedimento à sua transformação em lei.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.872/2008, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 18 de março de 2009.

Jayro Lessa, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Adelmo Carneiro Leão -

Inácio Franco.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.979/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Gil Pereira, a proposição em epígrafe “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”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 6/2/2009, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos termos do art.



____________________________________________________________________________
791

188 do Regimento Interno.

Cabe a esta Comissão, em exame preliminar, apreciar os aspectos jurídico,

constitucional e legal da matéria, consoante dispõe o art. 102, III, “a”, do mencionado

Regimento.

Fundamentação

O projeto sob comento tem o objetivo de autorizar o DER-MG 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. Essa autorização compreende os atos

administrativos necessários à efetivação do controle e da manutenção da

mencionada estrada.

Em primeiro lugar, cumpre salientar que esta Comissão, ao apreciar projetos de lei

semelhantes, reiteradas vezes já se manifestou pela inviabilidade jurídica da medida

que preconizam, não obstante a alta relevância do problema que visam a solucionar.

Não se pode admitir que lei estadual autorize o Executivo a apoderar-se de bem

público municipal com o fito de mantê-lo, ainda que o Município o desejasse. Admitir

tal possibilidade seria violar a autonomia política, administrativa e financeira do

Município, consagradas na Constituição da República, ponto essencial do sistema

federativo brasileiro. Ora, a cooperação entre os entes federados opera-se,

normalmente, por meio dos convênios, livremente pactuados entre os interessados.

Nesse ponto, a Lei nº 11.403, de 1994, que organiza a autarquia DER-MG,

disciplina as formas de cooperação dessa entidade com os Municípios e as demais

entidades públicas ou privadas, assim dispõe em seu art. 3º, incisos III, VIII e X:

“Art. 3º – Para a consecução dos seus objetivos, compete ao DER-MG:

(...)

III – executar, direta e indiretamente, os serviços de projetos, implantação,

pavimentação, conservação, recuperação e melhoramento em estradas de rodagem

sob sua jurisdição ou em outras rodovias e portos fluviais, mediante convênio com as

entidades de direito público interessadas, assegurada a proteção ao meio ambiente,

nos termos da legislação própria;

VIII – articular-se, mediante convênio, contrato, ajuste ou acordo, com entidades

públicas e privadas, para integrar as atividades rodoviária e de transporte no Estado,
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bem como estabelecer e implantar políticas de educação para a segurança de

trânsito nas rodovias;

X – cooperar, técnica e financeiramente, com o município em atividades de

interesse comum, integradas nas respectivas competências;”.

Constata-se, pois, que o DER-MG pode cooperar com os Municípios, seja

executando diretamente o serviço de manutenção de rodovias municipais, seja

prestando apoio técnico ou financeiro, bastando, para tanto, que Estado e Município

se articulem e celebrem convênio nesse sentido.

Além de ser desnecessário autorizar a citada autarquia a promover tal tipo de

ajuste, uma vez que a lei de que se cogita já prevê os mecanismos de cooperação

entre o Estado e os outros entes federados, deve-se acrescentar que não cabe ao

Legislativo autorizar o Executivo a celebrar convênios de qualquer natureza,

conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. Este, no julgamento da Ação

Direta de Inconstitucionalidade nº 165/5, declarou a inconstitucionalidade do inciso

XXV do art. 62 da Carta mineira, que submetia a celebração do referido instrumento à

aprovação deste Parlamento.

Por outro lado, é oportuno esclarecer que foi implantado, no âmbito do Estado de

Minas Gerais, por meio do Decreto nº 44.011, de 2005, o Programa de Recuperação

e Conservação de Estradas Vicinais do Estado – Caminhos de Minas. São objetivos

desse programa a recuperação, a conservação e a preservação das estradas vicinais

e a melhoria da integração inter-regional e intra-regional, a par de outras finalidades.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e

pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.979/2009.

Sala das Comissões, 17 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Ronaldo Magalhães -

Gilberto Abramo - Padre João.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.989/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O Projeto de Lei nº 2.989/2009, do Deputado Leonardo Moreira “institui a
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obrigatoriedade de fazer constar no banco de dados do Detran-MG a quilometragem

exibida no hodômetro no ato da vistoria.”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 6/2/2009, foi o projeto distribuído às

Comissões de Constituição e Justiça e de Transporte, Comunicação e Obras

Públicas.

Compete a esta Comissão, nos termos do Regimento Interno, examinar a

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposta.

Fundamentação

O projeto em epígrafe estabelece que, no momento da vistoria realizada pelo

Detran-MG, deverá ser anotada a quilometragem exibida no hodômetro do veículo.

Nos termos do art. 2º, fica o Detran-MG incumbido, para a expedição do

licenciamento anual, de anotar e incluir no banco de dados o número de quilômetros

exibido no velocímetro do veículo vistoriado.

Dispõe o art. 3º que o Detran-MG incluirá no seu banco de dados essa informação,

que poderá ser acessada pela internet, obedecendo aos mesmos critérios de

pesquisa de multas, com o fornecimento dos dados do proprietário e do Renavam.

O autor da proposta alega que hoje o consumidor não tem como aferir a real

quilometragem do veículo usado que está comprando. Com esse projeto de lei, tal

informação poderá ser acessada a exemplo das multas existentes. A finalidade é

inibir a fraude de adulteração de velocímetro.

No entanto, cabe incluir a matéria entre os temas relacionados com trânsito e

transporte, na linha adotada pelo Supremo Tribunal Federal, que tem conferido

sentido bastante amplo a essa expressão. Nesse caso, a competência legislativa é

privativa da União, nos termos do inciso XI do art. 22 da Constituição da República.

Também é possível que se levante o problema do vício de iniciativa, já que o projeto

acresce atribuição à relação de competências do Detran-MG, cuja estrutura

organizacional só pode ser delineada por proposta normativa ofertada pelo Chefe do

Poder Executivo, na forma do art. 66, inciso III, alínea “e”, da Constituição do Estado.

Além do mais, do ponto de vista do conteúdo, embora seja inegável o valor social do

projeto, sua eficácia é bastante questionável. Antes de se efetuar o licenciamento, o

hodômetro pode ser adulterado; o mesmo pode ocorrer após o licenciamento,
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voltando-se o velocímetro a números próximos daqueles apresentados à época do

licenciamento. Observa-se, assim, ofensa ao princípio constitucional da

proporcionalidade, inadequação dos meios aos fins colimados pela autoridade

política.

Por derradeiro, há que se mencionar que o Detran-MG integra o Sistema Nacional

de Trânsito, sujeitando-se não só ao disposto na legislação federal, mas também ao

que dispõem as resoluções do Conselho Nacional de Trânsito – Contran. Com efeito,

não deve o Detran-MG desvirtuar-se das suas habituais atribuições, para assumir o

papel de órgão de prevenção de possíveis delitos penais.

Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela antijurididicidade, inconstitucionalidade e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.989/2009.

Sala das Comissões, 17 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Gilberto Abramo -

Padre João.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.005/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Fábio Avelar, o Projeto de Lei nº 3.005/2008 “determina o

cancelamento imediato da Carteira Nacional de Habilitação - CNH -, no Detran, dos

falecidos no Estado de Minas Gerais”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 12/2/2009, a proposição foi encaminhada às

Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e Obras Públicas.

Compete agora a esta Comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art.

102, III, “a”, do Regimento Interno, emitir parecer sobre a juridicidade, a

constitucionalidade e a legalidade da matéria.

Fundamentação

A proposição sob comento estabelece a obrigação de os Cartórios de Registro Civil

de Pessoas Naturais do Estado encaminharem mensalmente ao Departamento de

Trânsito de Minas Gerais - Detran-MG - a relação das pessoas portadoras de Carteira

Nacional de Habilitação - CNH - que tenham falecido, a fim de que o citado órgão
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cancele o número de registro desses documentos.

Conforme consta na justificação do projeto, tem ocorrido a transferência de multas

para a CNH de pessoas falecidas, causando transtorno para a famílias.

Primeiramente, cabe-nos esclarecer que esta Comissão, em sua esfera de

competência, aprecia a proposição exclusivamente sob o aspecto jurídico-

constitucional, cabendo a avaliação da conveniência e da oportunidade da matéria às

comissões de mérito, em obediência ao que dispõe o Regimento Interno desta Casa.

Sob esse aspecto, esta Comissão constatou que o projeto em apreço não apresenta

vício de inconstitucionalidade de natureza formal.

Com efeito, o art. 236, § 2º, da Constituição da República determina que lei federal

estabelecerá as normas gerais para a fixação dos emolumentos relativos aos atos

praticados pelos serviços notariais e de registro. O referido parágrafo foi

regulamentado pela Lei nº 10.169, de 2000, que dispõe, em seu art. 1º, que os

Estados e o Distrito Federal fixarão o valor dos emolumentos relativos aos atos

praticados pelos serviços notariais e de registro. Verifica-se, pois, que o Estado de

Minas Gerais possui competência para legislar sobre emolumentos referentes aos

serviços notariais e registrais e, no âmbito de sua competência, editou a Lei nº

15.424, de 30/12/2004, que fixa obrigações para notários e registradores, como no

caso em tela, não havendo óbice a que a medida seja deflagrada por iniciativa

parlamentar.

Ademais, nos termos do art. 236 da Carta Magna, os serviços notariais e de registro

são exercidos em caráter privado, por delegação do poder público, no caso o Poder

Executivo Estadual. Dessa forma, entendemos que pode o Estado, que é o delegante

dos serviços em questão, fixar para as serventias obrigações referentes à dinâmica

do serviço que trazem benefício para a sociedade, como a medida em questão, que,

certamente, contribuirá para a diminuição de fraudes no Detran-MG, como exposto na

justificação do projeto. O que não pode é o Estado dispor sobre normas que digam

respeito a registro público, matéria de competência privativa da União.

Verifica-se, assim, que há compatibilidade entre o ordenamento jurídico e a

proposição em análise; deve, portanto, ser a matéria objeto de apreciação e

deliberação pelo Poder Legislativo.



____________________________________________________________________________
796

Finalmente, apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo n° 1, com o fito de

adequar o projeto à técnica legislativa e de estabelecer obrigações somente para os

cartórios, retirando do projeto as atribuições do Detran-MG, a fim de não se incorrer

em vício de iniciativa, uma vez que esse órgão faz parte da estrutura administrativa

do Poder Executivo.

Conclusão

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

legalidade do Projeto de Lei nº 3.005/2009 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir

redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Torna obrigatória a informação ao Detran-MG do óbito das pessoas portadoras de

Carteira Nacional de Habilitação - CNH.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os Oficiais de Registro Civil das Pessoas Naturais do Estado

encaminharão mensalmente ao Departamento de Trânsito de Minas Gerais - Detran-

MG - a relação dos registros de óbito ocorridos no período, para fins de cancelamento

da Carteira Nacional de Habilitação - CNH - das pessoas falecidas.

Art. 2° - O descumprimento do disposto nesta lei su jeita o infrator ao pagamento de

multa no valor de R$1.000,00 (mil reais).

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

Sala das Comissões, 17 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo - Padre João - Ronaldo

Magalhães.

PARECER PARA 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.008/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 341/2009, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Santo Antônio do Aventureiro o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 13/2/2008 e encaminhada a

esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos aspectos jurídico,
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constitucional e legal, conforme estabelecem os arts. 102, III, “a”, e 188 do Regimento

Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.008/2009 tem como finalidade conferir autorização legislativa

para que o Poder Executivo possa doar ao Município de Santo Antônio do Aventureiro

um imóvel com área de 2.200m² e benfeitorias, situado na Rua José Antônio Serra,

15, Centro, naquele Município, e registrado sob o nº 13.521, a fls. 48 do Livro 3-V, no

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Além Paraíba.

A alienação de patrimônio público deve observar o art. 18 da Constituição mineira,

que exige autorização legislativa para a efetivação da transferência de domínio. No

âmbito infraconstitucional, a Lei Federal nº 8.666, de 1993, que regulamenta o art. 37,

XXI, da Constituição Federal e institui normas para licitações e contratos da

administração pública, no seu art. 17, impõe, além da referida autorização, a

necessidade de existência de interesse público devidamente justificado.

De acordo com o § 1º do art. 1º do projeto, a área a ser doada deverá ser destinada

ao uso público, ressalvadas as exceções previstas no inciso I, alíneas “f” e “h”, do art.

17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993. Cabe ressaltar que as citadas alíneas referem-

se a dispensa de licitação para a transferência de domínio de bens públicos

destinados a alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de

uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis residenciais ou comerciais

destinados a programas habitacionais ou de regularização fundiária de interesse

social desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública.

Portanto, o imóvel deverá ser utilizado em benefício da comunidade de Santo

Antônio do Aventureiro, não podendo ser utilizado para programas habitacionais ou

de regularização fundiária promovidos pela administração pública.

Visando também defender o interesse coletivo, o § 2º do art. 1º da proposição

determina que a área reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos

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

destinação estabelecida.

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

Substitutivo nº 1, redigido ao final deste parecer, com a finalidade de adequar o texto



____________________________________________________________________________
798

da proposição à técnica legislativa.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.008/2009 na forma do Substitutivo nº 1, redigido a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Santo Antônio do Aventureiro o

imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Santo Antônio do

Aventureiro o imóvel constituído pela área de 2.200m² (dois mil e duzentos metros

quadrados), situado na Rua José Antônio Serra, 15, Centro, no Município de Santo

Antônio do Aventureiro, registrado sob o nº 13.521, a fls. 48 do Livro 3-V, no Cartório

de Registro de Imóveis da Comarca de Além Paraíba.

Parágrafo único - O imóvel de que trata o “caput” deste artigo destina-se a uso

público e não pode ser utilizado para programas habitacionais ou de regularização

fundiária promovidos pela administração pública.

Art. 2º - O imóvel objeto da doação de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do

Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de

doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

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

Sala das Comissões, 17 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Padre João - Ronaldo

Magalhães.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.031/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

A proposição em análise, do Deputado Leonardo Moreira, acrescenta parágrafo ao

art. 3º da Lei nº 14.937, de 23/12/2003, que dispõe sobre o Imposto sobre a

Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - e dá outras providências.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 19/2/2009, foi o projeto distribuído a esta

Comissão, nos termos do disposto no art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do
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Regimento Interno, para receber parecer quanto aos aspectos de juridicidade,

constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação

O projeto de lei em tela pretende alterar a legislação que trata do Imposto sobre a

Propriedade de Veículos automotores - IPVA -, com o objetivo de facilitar aos

portadores de deficiência física ou motora que almejam a isenção do referido tributo a

realização dos exames médicos necessários, que, atualmente, são disponibilizados

pela Comissão de Exames Especiais para Portadores de Deficiência Física do

Departamento Estadual de Trânsito - Detran-MG.

Segundo o autor da proposta, a inexistência da mencionada Comissão no interior

do Estado obriga os interessados a dirigir-se à Capital para a realização dos exames,

o que, muitas vezes, constitui um enorme transtorno, levando-se em conta,

especialmente, sua condição física. A medida ora proposta faculta a aferição da

capacidade física do interessado pela Comissão ou por médico credenciado no

Sistema Único de Saúde - SUS -, que pode ser encontrado em todas as cidades do

Estado.

Pode-se constatar que a Constituição da República, em diversos de seus

dispositivos, procura assegurar ao portador de deficiência física, sensorial ou mental,

melhores condições para acesso à educação, saúde, aos bens, serviços e, inclusive,

aos cargos públicos.

Com o propósito de tornar realidade as garantias constitucionalmente consagradas,

foi editada, no âmbito federal, a Lei nº 7.853, de 24/10/89, que contém inúmeros

comandos dirigidos ao poder público, com o objetivo de serem implementadas

políticas que possam assegurar às pessoas portadoras de deficiência o pleno

exercício de seus direitos básicos.

Torna-se oportuno lembrar que esta Casa Legislativa tem editado diversas normas

que proporcionam a essas pessoas mais inclusão social - entre elas, as que

contemplam os deficientes com benefícios de natureza tributária e a facilitação de

acesso aos bens e serviços.

A necessidade de o portador de necessidades especiais que reside no interior do

Estado submeter-se a exames clínicos na Capital mineira para conquistar a isenção
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do imposto mostra-se realmente desarrazoada, uma vez que impõe um esforço

desnecessário ao detentor do direito, sendo pertinente a alteração da norma,

conforme pretendido.

Verifica-se que a matéria se encontra na órbita da competência concorrente da

União, do Estado e do Distrito Federal, a que compete legislar sobre a proteção e

integração social das pessoas portadoras de deficiência (art. 24, XIV).

Por outro lado, trata-se de um imposto cuja instituição é competência do Estado

(art. 155, III, da Constituição Federal), estando disciplinado por meio da Lei nº 14.937,

de 23/12/2003, que ora se pretende alterar.

Não existe, por outro lado, nenhum impeditivo a que se instaure, no caso, processo

legislativo por iniciativa parlamentar, razão que nos leva a opinar favoravelmente à

tramitação da proposta em análise.

Conclusão

Em face do exposto concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 3.031/2009.

Sala das Comissões, 17 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Gilberto Abramo -

Padre João.

PARECER PARA 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.057/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 343/2009, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Martinho Campos o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 28/2/2009 e encaminhada a

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

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

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.057/2009 tem como finalidade conferir autorização legislativa

para que o Poder Executivo possa doar ao Município de Martinho Campos um imóvel
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com área de 10.000m², situado na localidade de Cervo, na Fazenda das Pedras,

nesse Município, e registrado sob o nº 25.768, a fls. 68 do Livro 3, no Cartório de

Registro de Imóveis da Comarca de Pitangui.

O bem foi incorporado ao patrimônio do Estado em 1960, por doação de particular,

e no local funcionou uma escola estadual, hoje desativada. O Município pretende

obter o domínio do imóvel para que lá possa construir a sede de uma unidade de

tratamento de dependentes químicos.

A matéria deve observar a Constituição mineira, que no art. 18, exige autorização

legislativa para alienação de imóvel do Estado. No âmbito infraconstitucional, a Lei

Federal nº 8.666, de 1993, que regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal e

institui normas para licitações e contratos da administração pública, impõe, no art. 17,

além da referida autorização, a necessidade de existência de interesse público

devidamente justificado.

Essa exigência está plenamente atendida no parágrafo único do art. 1º do projeto,

que destina o imóvel a ser doado à construção da sede de uma unidade de

tratamento de dependentes químicos.

Também na defesa do interesse coletivo, o art. 2º preceitua que o bem reverterá ao

patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos, contados da lavratura da escritura

pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.057/2009.

Sala das Comissões, 17 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Ronaldo Magalhães -

Gilberto Abramo.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 614/2007

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado Weliton Prado, o projeto de lei em epígrafe institui a Política

Estadual do Livro no âmbito do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1 da Comissão de Cultura, vem
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agora o projeto para análise a esta Comissão, em 2º turno, nos termos do art. 189,

combinado com o art. 102, XVII, “a”, do Regimento Interno.

A redação do vencido segue anexa a este parecer, conforme determina o § 1º do

art. 189 do instrumento regimental.

Fundamentação

A proposição em tela tem por objetivo estabelecer as diretrizes para estimular a

produção literária e a difusão do livro, estabelecendo, para tal, uma série de medidas

a serem implementadas pelo poder público.

O projeto foi aprovado pelo Plenário, em 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1,

elaborado por esta Comissão, que promoveu ajustes e aperfeiçoamentos diversos em

seu texto. Na oportunidade de reexame da matéria, em 2º turno, ratificamos as

razões que conduziram à sua aprovação, enfatizando a importância da futura norma

como forma de promover e consolidar o acesso do povo mineiro a esse precioso bem

cultural, que é o livro.

Como forma de aprimorar o alcance da Política Estadual do Livro, apresentamos a

Emenda nº 1 ao vencido, estabelecendo a previsão de elaboração do Plano Estadual

do Livro e Leitura, em articulação com a União e com os Municípios.

A medida se justifica em razão de o Plano Nacional do Livro e Leitura ter como um

de seus objetivos o incentivo à criação de planos estaduais e municipais nessa área,

como forma de articular as ações das três esferas de governo na consecução das

metas estabelecidas em nível nacional. Nessa perspectiva, entendemos que a

formalização desse instrumento poderá contribuir para o sucesso das medidas

pretendidas pela política estadual do livro.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 614/2007, no 2º

turno, na forma do vencido em 1º turno, com a Emenda nº 1, que apresentamos.

EMENDA Nº 1

Acrescente-se ao art. 4º o seguinte inciso VII:

“Art. 4º - (...)

VII - elaborar o Plano Estadual do Livro e Leitura, em articulação com a União e os

Municípios.”.
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Sala das Comissões, 18 de março de 2009.

Gláucia Brandão, Presidente - Getúlio Neiva, relator - Vanderlei Jangrossi - Juninho

Araújo.

PROJETO DE LEI N°614/2007

(Redação do Vencido)

Institui a Política Estadual do Livro.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a Política Estadual do Livro, destinada a promover e

incentivar a leitura e o acesso ao livro e a apoiar a produção, a distribuição e a

comercialização de livros no Estado, com vistas à difusão da cultura, à transmissão

do conhecimento, ao estímulo à pesquisa social e científica e à conservação do

patrimônio cultural.

Art. 2º - Para efeito desta lei, considera-se:

I - livro a publicação não periódica de textos escritos, em fichas ou folhas

grampeadas, coladas ou costuradas, em volume cartonado, encadernado ou em

brochura, em capas avulsas, em qualquer formato e com qualquer acabamento;

II - autor a pessoa física criadora de livros;

III - editor a pessoa física ou jurídica que adquire o direito de reprodução de livros,

dando a eles tratamento adequado à leitura;

IV - distribuidor a pessoa jurídica que opera no ramo de compra e venda de livros

por atacado;

V - livreiro a pessoa jurídica ou representante comercial autônomo que se dedica à

venda de livros.

Parágrafo único - Equiparam-se a livro:

I - fascículos e publicações de qualquer natureza que representem parte de livro;

II - materiais avulsos relacionados com o livro, impressos em papel ou em material

similar;

III - roteiros de leitura para controle e estudo de literatura ou de obras didáticas;

IV - álbuns para colorir, pintar, recortar ou armar;

V - atlas geográficos, históricos, anatômicos, mapas e cartogramas;

VI - textos derivados de livro ou originais, produzidos por editores, mediante
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contrato de edição celebrado com o autor, com a utilização de qualquer suporte;

VII - obras divulgadas em meio digital, magnético e ótico, para uso exclusivo de

pessoas com deficiência visual;

VIII - obras impressas no sistema braile de escrita.

Art. 3° - A política de que trata esta lei tem como  objetivos:

I - assegurar o direito de acesso e uso do livro;

II - fomentar a produção, a edição, a difusão, a distribuição e a comercialização do

livro;

III - estimular a produção, por escritores e autores mineiros ou residentes no

Estado, de obras de caráter científico e cultural;

IV - promover e incentivar o hábito da leitura;

V - preservar o patrimônio literário, bibliográfico e documental do Estado;

VI - criar condições para que o mercado editorial do Estado possa competir no

cenário nacional e internacional;

VII - apoiar a livre circulação no País do livro editado no Estado;

VIII - capacitar a população para o uso do livro, como fator fundamental para seu

progresso econômico, político e social e para a justa distribuição do saber e da renda;

IX - promover a instalação e a ampliação de livrarias, bibliotecas e pontos de venda

de livros no Estado;

X - propiciar aos autores, editores, distribuidores e livreiros do Estado as condições

necessárias ao cumprimento do disposto nesta lei;

XI - assegurar às pessoas com deficiência visual o acesso à leitura.

Art. 4º - Para a consecução dos objetivos previstos nesta lei, compete ao poder

público, isoladamente ou por meio de parcerias públicas ou privadas:

I - criar e executar projetos de acesso ao livro e incentivo à leitura, bem como

ampliar os projetos existentes;

II - estabelecer parcerias com entidades públicas ou privadas para o

desenvolvimento de programas de incentivo à leitura;

III - incentivar a criação e a execução de projetos voltados para o estímulo e a

consolidação do hábito de leitura, mediante:

a) revisão e ampliação do processo de alfabetização e leitura de textos de literatura
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nas escolas;

b) exigência de acervo mínimo de livros nas bibliotecas escolares para autorização

de funcionamento de escolas públicas e privadas;

c) incentivo à adoção, pelas escolas públicas e privadas, de obras literárias

produzidas no Estado;

d) elaboração, pelos órgãos competentes, de um cronograma de eventos e

atividades de incentivo à leitura nas escolas da rede pública estadual;

e) inclusão de quadros para a promoção da leitura e a divulgação de obras de

escritores mineiros na programação das entidades de radiodifusão vinculadas à

administração pública estadual;

f) desenvolvimento de bibliotecas digitais e inclusão de seu acervo nos sítios

eletrônicos oficiais do Estado;

IV - instituir programas regulares de incentivo à exportação de livros produzidos no

Estado e à sua venda em feiras e eventos internacionais;

V - criar cursos de capacitação nas áreas de produção, edição e comercialização de

livros em todo o Estado;

VI - criar linhas de crédito específicas para as editoras com sede no Estado e para o

sistema de distribuição de livros.

Art. 5° - Para cumprimento do disposto na Lei Feder al nº 10.753, de 30 de outubro

de 2003, o Poder Executivo consignará em seu orçamento anual verba destinada às

bibliotecas públicas para sua manutenção e para a aquisição de livros.

Parágrafo único - Os livros a serem adquiridos deverão ser selecionados a partir de

lista com indicações feitas pelos responsáveis diretos pelas bibliotecas públicas.

Art. 6° - É obrigatória a adoção do Número Internac ional Padronizado - ISBN -, bem

como da ficha de catalogação, para publicação do livro.

Parágrafo único - O número a que se refere o “caput” deste artigo constará no pé da

quarta capa do livro impresso.

Art. 7° - O livro não é considerado material perman ente para fins de controle dos

bens patrimoniais das bibliotecas públicas.

Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.354/2008
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Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Deputado Gilberto Abramo, o Projeto de Lei nº 2.354/2008 institui o

Banco do Livro nas bibliotecas públicas do Estado.

Aprovado no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 2, apresentado por esta

Comissão, vem agora o projeto para análise em 2º turno, nos termos do art. 189,

combinado com o art. 102, VI, “a”, ambos do Regimento Interno.

A redação do vencido segue anexa a este parecer, conforme determina o § 1º do

art. 189 do instrumento regimental.

Fundamentação

A proposição em análise pretende instituir o Banco do Livro nas bibliotecas públicas

de Minas Gerais, com a finalidade de ampliar os seus acervos, auxiliar o crescimento

de bibliotecas comunitárias e difundir o hábito de doação de obras literárias, revistas,

jornais e filmes didáticos no Estado.

Durante sua tramitação no 1º turno, a proposição em epígrafe recebeu da

Comissão de Constituição e Justiça parecer pela sua juridicidade, constitucionalidade

e legalidade, na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

A presente Comissão, ao analisar o mérito da proposição em análise, acatou as

implicações jurídicas apontadas pela Comissão precedente, mas entendeu ser

necessária a apresentação de um Substitutivo nº 2, no intuito de melhor adequar à

técnica legislativa o Projeto de Lei nº 2.354/2008.

Em sua análise, a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária opinou pela

aprovação da matéria na forma do Substitutivo nº 2.

Na análise de 2º turno, iremos nos valer da argumentação já apresentada no 1º

turno. A concessão anual do certificado Amigo do Livro a pessoas jurídicas e físicas

que doarem livros às bibliotecas é um gesto de reconhecimento que importará um

estímulo para que continuem a realizar doações. Além disso, seria inconcebível não

se agraciarem pessoas que vêm ajudando a formar bibliotecas, inclusive municipais,

que, em sistema de cooperação, participam da rede estadual.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº
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2.354/2008, na forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 18 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gláucia Brandão, relatora - Carlin Moura.

PROJETO DE LEI Nº 2.354/2008

(Redação do Vencido)

Institui o certificado Amigo do Livro.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica instituído o certificado Amigo do Livro, a ser concedido, anualmente,

às pessoas que efetuarem doações para bibliotecas públicas e comunitárias, nos

termos do regulamento.

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.556/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria da Deputada Gláucia Brandão, o Projeto de Lei nº 2.556/2008 dispõe

sobre a obrigatoriedade de instalação de brinquedos adaptados para crianças

portadoras de deficiência nos locais que especifica.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 2, retorna o projeto a esta

Comissão para receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 102, XIV,

combinado com o art. 189, do Regimento Interno.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

A proposição em análise dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de

brinquedos adaptados para crianças com deficiência nos espaços de recreação

localizados em áreas de lazer abertas ao público.

A iniciativa está de acordo com os paradigmas da inclusão social que orientam as

ações para públicos específicos. A idéia de integrar pessoas com deficiência no

ambiente social tem orientado e, principalmente, transformado a realidade, em que as

diferenças eram motivo de segregação.

A proposição foi preliminarmente analisada pela Comissão de Constituição e

Justiça, que, confirmada a competência legislativa e a pertinência da matéria,
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apresentou o Substitutivo nº 1, propondo incluir a regra que se pretende instituir na

Lei nº 11.666, de 9/11/94. No entanto, esta Comissão, em sua análise no 1º turno,

propôs que a regra pretendida fosse incluída na Lei nº 17.785, de 23/9/2008, lei

editada posteriormente à emissão do parecer da Comissão de Constituição e Justiça,

a qual estabelece diretrizes para facilitar o acesso da pessoa com deficiência ou com

dificuldade de locomoção aos espaços de uso público no Estado. Em consonância

com o princípio da consolidação das leis, esta Comissão apresentou o Substitutivo nº

2.

Na forma como foi aprovada no 1º turno, a proposição assegura a instalação de

meios físicos adequados às especificidades das crianças com deficiência, o que

possibilita a esses cidadãos integração na comunidade e efetivo exercício do direito

de usufruir os espaços públicos.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº

2.556/2008 na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 18 de março de 2009.

Rosângela Reis, Presidente - Walter Tosta, relator - Elmiro Nascimento - Ivair

Nogueira.

PROJETO DE LEI Nº 2.556/2008

(Redação do Vencido)

Acrescenta o art. 5º-A à Lei nº 17.785, de 23 de setembro de 2008, que estabelece

diretrizes para facilitar o acesso da pessoa portadora de deficiência ou com

dificuldade de locomoção aos espaços de uso público no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A Lei nº 17.785, de 23 de setembro de 2008, fica acrescida do seguinte art.

5º-A:

“Art. 5º-A - O espaço para recreação existente em área de lazer aberta ao público

disporá de equipamentos e brinquedos adaptados para crianças portadoras de

deficiência ou com dificuldade de locomoção.”.

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

PARECER SOBRE O SUBSTITUTIVO Nº 1 E A EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI
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Nº 1.177/2007

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado Domingos Sávio, o Projeto de Lei nº 1.177/2007 institui o

Dia da Liberdade em Minas Gerais.

Após o exame da proposição pelas Comissões de Constituição e Justiça e de

Cultura, o projeto foi encaminhado ao Plenário, nos termos regimentais.

Durante a fase de discussão, foram apresentados o Substitutivo nº 1 e a Emenda nº

1, ambos do Deputado Domingos Sávio, os quais vêm a esta Comissão para receber

parecer, em conformidade com o disposto no art. 188, § 2º, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.177/2007 institui o Dia da Liberdade em Minas Gerais, a ser

comemorado, anualmente, em 12 de novembro, quando será feita a transferência

simbólica da Capital mineira para o Município de São João del-Rei. Em seu art. 2º,

preceitua que o Poder Executivo promoverá, na data, especialmente naquele

Município, eventos alusivos ao tema, compreendendo encontros e manifestações

públicas, palestras, debates e outras formas congêneres.

O Substitutivo nº 1 cria o Dia da Liberdade no Estado, a ser comemorado em 12 de

novembro – data proposta pelo projeto original – e estabelece que o Poder Executivo

promoverá eventos alusivos ao tema, compreendendo encontros e manifestações

públicas, palestras, debates e outras formas congêneres, tendo como referência

Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, e sendo desenvolvidos na região onde

nasceu e viveu o Mártir da Inconfidência, em especial no Município de São João del-

Rei.

Por seu turno, a Emenda nº 1 dá nova redação ao art. 2º do projeto de lei, com a

finalidade de incluir, junto ao Município de São João del-Rei, os Municípios de

Tiradentes e Ritápolis.

Com a apresentação do Substitutivo nº 1, o autor da proposição pretende

estabelecer uma clara relação entre o Dia da Liberdade e Tiradentes, importante

personagem de nossa história, por sua luta pela independência do Brasil.

Junto com vários integrantes da sociedade mineira, entre eles poetas e advogados,
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Tiradentes fez parte do movimento Inconfidência Mineira, cujo objetivo principal era

conquistar a independência do Brasil, num período em que o País sofria o domínio e

a exploração de Portugal.

Ressalte-se ainda como ponto positivo do substitutivo em análise a concentração

das festividades na região onde nasceu e viveu Tiradentes, e não apenas em São

João del-Rei, o que engloba a proposta da Emenda nº 1.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.177/2007 na

forma do Substitutivo nº 1 e pela rejeição da Emenda nº 1.

Sala das Comissões, 18 de março de 2009.

Gláucia Brandão, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator - Juninho Araújo -

Getúlio Neiva.

PARECER SOBRE OS SUBSTITUTIVOS NºS 3 E 4 E SOBRE A EMENDA Nº 3 AO

PROJETO DE LEI Nº 1.874/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em análise dispõe

sobre a proibição de realização de eventos de música eletrônica, conhecidos como

“raves”, ou eventos semelhantes, no Estado de Minas Gerais. O Projeto de Lei nº

1.928/2007, do Deputado Célio Moreira, encontra-se anexado à proposição, por tratar

de medida semelhante.

Em seu exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela

constitucionalidade, pela juridicidade e pela legalidade da proposição na forma do

Substitutivo nº 1, que apresentou. A Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação

Social perdeu o prazo regimental para emitir seu parecer. A requerimento do

Deputado Carlin Moura, a matéria foi apreciada pela Comissão de Cultura, que

opinou pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo nº 2, que apresentou. A

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária opinou pela aprovação da

matéria na forma do Substitutivo nº 2 com as Emendas nºs 1 e 2 que apresentou.

Na fase de discussão do projeto no 1º turno, foram apresentados, em Plenário, os

Substitutivos nºs 3 e 4 e a Emenda nº 3, que vêm a esta Comissão para receber
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parecer, nos termos do art. 188, § 2º, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em comento visa a proibir a realização de festas denominadas

“rave” e eventos semelhantes no Estado, considerando “rave” o tipo de festa de longa

duração que ocorre em galpões, sítios ou terrenos sem construção, com música

eletrônica.

O Substitutivo nº 3, apresentado pelo Deputado Antônio Carlos Arantes, obriga os

interessados em realizar esses eventos a requerer autorização na Secretaria de

Defesa Social, com a apresentação de documentos como contrato social e CNPJ,

para pessoas jurídicas, identidade e CPF para pessoas físicas, além de atestado de

responsabilidade técnica das instalações expedido pela autoridade municipal, de

comprovante de tratamento acústico para ambientes fechados e da concordância da

Delegacia Policial, do Batalhão da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e do

Juizado da Infância e da Juventude locais. Nos termos do substitutivo, o referido

pedido de autorização deverá conter a expectativa de público, o número de ingressos

colocados à venda, o nome do responsável pelo evento, a área e a capacidade de

estacionamento. Prevê, ainda, a fixação dos horários de início e de término do evento

na autorização concedida, com limite máximo de 12 horas de duração. Além disso,

prevê a instalação de detectores de metal e de banheiros, a presença de segurança

interna realizada por empresa autorizada pela Polícia Federal, de equipe para

atendimento médico de emergência, e a distribuição de material informando sobre o

uso indevido de álcool e drogas. Por fim, determina que o órgão da Secretaria de

Defesa Social que ficará responsável pela fiscalização será definido em regulamento

e estabelece sanções como suspensão do evento, interdição e multa de 50 mil

Ufemgs para o descumprimento das medidas estabelecidas.

Os comandos estabelecidos por esse substitutivo são muito semelhantes aos do

Substitutivo nº 2, apresentado pela Comissão de Cultura, mas há acréscimo de

alguns dispositivos que comentaremos a seguir. A alínea “h” do art. 3º do Substitutivo

nº 3 acrescenta, entre os documentos a serem apresentados para obter a

autorização, o “nada a opor” da Delegacia Policial, do Batalhão da Polícia Militar, do

Corpo de Bombeiros da área do evento e do Juizado da Infância e da Juventude.
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Entendemos que a concessão ou não da autorização para a realização dos eventos a

ser feita pela Secretaria de Defesa Social será suficiente para representar o

posicionamento do poder público, portanto não seria necessário consultar os demais

órgãos listados no artigo. Além disso, consideramos que a redação utilizada no

Substitutivo nº 2 está mais concisa e traz comandos mais objetivos, o que contribui

para o bom entendimento da lei e para sua eficácia. Somos, portanto, contrários à

aprovação do Substitutivo nº 3.

O Substitutivo nº 4, apresentado pelo Deputado Carlin Moura, define evento

temporário como qualquer acontecimento de interesse público capaz de concentrar

pessoas em determinado espaço físico e classifica os eventos temporários em quatro

categorias: de impacto (previsão de público superior a 10 mil pessoas, com grande

comprometimento da segurança), de subimpacto (previsão de público entre 5 e 10 mil

pessoas, com comprometimento da segurança passível de controle), de médio

impacto (previsão de público inferior a 5 mil, com pequeno comprometimento da

segurança) e de baixo impacto (que não envolvem risco de incêndio e pânico). Além

disso, determina a apresentação de projeto técnico para cada evento ao Corpo de

Bombeiros, com o compromisso do controle do número máximo de pessoas; obriga o

responsável técnico a estar presente durante a realização do evento; institui a

obrigatoriedade da presença de brigada de incêndio para público superior a 10 mil

pessoas; a obrigatoriedade da presença de ambulância; e a apresentação de

informações sobre o uso indevido de álcool e drogas e sobre as saídas de

emergência no local do evento.

Esse substitutivo apresenta comandos e terminologia demasiadamente genéricos, o

que nos parece inadequado ao texto legal, pois poderia gerar mais de uma

interpretação quando da aplicação da lei. Além disso, consideramos que a extensa

classificação dos eventos temporários não se justifica, pois os dispositivos posteriores

apresentam comandos idênticos para todos os tipos de eventos. Somos, portanto,

pela rejeição também do Substitutivo nº 4.

A Emenda nº 3, apresentada pelo Deputado Chico Uejo, determina que os eventos

respeitem as normas pertinentes à matéria estabelecidas pelo Corpo de Bombeiros,

pela Polícia Militar, pela legislação federal e pelo código de posturas do Município
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onde os eventos serão realizados. Consideramos desnecessária a inclusão desse

dispositivo, pois o arcabouço legal em vigor já contém em si o imperativo da lei e a

obrigação do respeito a seus comandos por parte dos cidadãos e das instituições. Por

considerá-la inócua, opinamos pela rejeição da Emenda nº 3.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela rejeição dos Substitutivos nºs 3 e 4 e da Emenda

nº 3 apresentados ao Projeto de Lei nº 1.874/2007.

Sala das Comissões, 18 de março de 2009.

Rosângela Reis, Presidente e relatora - Elmiro Nascimento - Ivair Nogueira - Walter

Tosta.

PARECER SOBRE A EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 1.175/2007

Comissão de Direitos Humanos

Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, a proposição em epígrafe dispõe

sobre a obrigatoriedade da comunicação de nascimentos sem identificação de

paternidade à Defensoria Pública.

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

por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, e à Comissão de Direitos

Humanos, que perdeu o prazo para emitir parecer no 1º turno. Designado relator em

Plenário, a proposição recebeu parecer pela aprovação.

Na fase de discussão do projeto no 1º turno, foi apresentada, em Plenário, a

Emenda nº 1, que vem a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.

188, § 2º, do Regimento Interno.

Fundamentação

A Emenda nº 1 pretende alterar a redação do “caput” do art. 1º do projeto de lei em

epígrafe, obrigando os oficiais de registro civil das pessoas naturais do Estado 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, em que não conste a identificação de paternidade, para que tome as

providências necessárias relativas a identificação e inclusão do nome do pai no
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registro de nascimento. Em sua forma original, o dispositivo prevê a remessa de

informações constantes nos registros de nascimento lavrados em cartórios tão-

somente à Defensoria Pública e não atribui competência a esse órgão.

A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado,

incumbindo-lhe prestar assistência jurídica, judicial e extrajudicial, integral e gratuita,

aos necessitados, compreendendo a orientação jurídica e a postulação e defesa de

seus direitos e interesses em todos os graus e instâncias. São princípios institucionais

da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Além

disso, ela é órgão autônomo integrante da administração direta do Poder Executivo.

Neste passo, cumpre esclarecer que o processo de criação, estruturação e

definição das atribuições de órgãos integrantes da administração pública é matéria

que se insere na esfera de exclusiva iniciativa do Chefe do Poder Executivo, em face

do disposto no art. 66, III, “f”, da Constituição do Estado. Tal dispositivo afasta a

possibilidade de outro órgão ou Poder deflagrar o processo legislativo em assuntos

dessa natureza.

Importa salientar que, em âmbito estadual, a Lei Complementar nº 65, de 2003, do

Governador do Estado, que organiza a Defensoria Pública, define sua competência e

dispõe sobre a carreira de Defensor Público.

Verifica-se, portanto, que a alteração sugerida pela emenda sob análise, ao

pretender atribuir competência à Defensoria Pública, encontra óbice de natureza

jurídica.

Além disso, convém ressaltar o disposto na Lei Federal nº 8.560, de 1992, que

regula a investigação de paternidade dos filhos havidos fora do casamento. Conforme

essa lei, em caso de registro de nascimento de menor apenas com a maternidade

estabelecida, o oficial remeterá ao Juiz certidão integral do registro e o nome e

prenome, profissão, identidade e residência do suposto pai, a fim de ser averiguada

oficiosamente a procedência da alegação. O Juiz, sempre que possível, ouvirá a mãe

sobre a paternidade alegada e mandará, em qualquer caso, notificar o suposto pai,

independentemente de seu estado civil, para que se manifeste sobre a paternidade

que lhe é atribuída. Ainda conforme essa lei, se o suposto pai não atender a

notificação judicial no prazo de 30 dias ou negar a alegada paternidade, o Juiz
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remeterá os autos ao representante do Ministério Público para que intente, havendo

elementos suficientes, a ação de investigação de paternidade.

Verifica-se, portanto, que a citada lei federal já estabelece a obrigatoriedade da

remessa da certidão sem registro do nome do pai para o Juiz e o Ministério Público.

Importa salientar também que a Defensoria Pública não pode agir de ofício,

dependendo de provocação de uma das partes interessadas.

Assim, entendemos que, além de haver vício de iniciativa na medida sugerida, a

alteração proposta na Emenda nº 1 já se encontra prevista na legislação federal.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela rejeição da Emenda nº 1 ao Projeto de Lei nº

1.175/2007.

Sala das Comissões, 18 de março de 2009.

Durval Ângelo, Presidente e relator - Antônio Genaro - Antônio Júlio.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

COMUNICAÇÃO

- O Sr. Presidente despachou, em 18/3/2009, a seguinte comunicação:

Do Deputado Ruy Muniz, notificando o falecimento do Sr. Manuel Martins, ocorrido

em 11/3/2009, em Montes Claros. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 21 DE MARÇO DE 2009

ATAS

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 19/3/2009

Presidência do Deputado José Henrique

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

Correspondência: Ofícios - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de

Proposições: Proposta de Emenda à Constituição nº 51/2009 - Projetos de Lei nºs

3.119 a 3.124/2009 - Requerimentos nºs 3.473 a 3.487/2009 - Comunicações:

Comunicações das Comissões de Educação, de Administração Pública, de Direitos

Humanos, de Minas e Energia, do Trabalho, de Assuntos Municipais, de Cultura e de

Turismo e do Deputado Zé Maia - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Almir

Paraca, Weliton Prado, Padre João e Getúlio Neiva - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª

Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação da Presidência - Leitura de

Comunicações - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

Rodrigues - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Almir Paraca -

Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago

- Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Gomes - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros -

Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Eros Biondini - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gláucia

Brandão - Inácio Franco - Ivair Nogueira - João Leite - Lafayette de Andrada -

Leonardo Moreira - Maria Tereza Lara - Neider Moreira - Padre João - Rêmolo Aloise

- Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -

Sebastião Helvécio - Tenente Lúcio - 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
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reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- O Deputado Getúlio Neiva, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte correspondência:

OFÍCIOS

Do Sr. Sérgio Machado Rezende, Ministro da Ciência e Tecnologia, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 2.732/2008 , dos Deputados Luiz Tadeu

Leite e Gil Pereira.

Do Sr. Dilzon Melo, Secretário de Desenvolvimento Regional, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 3.131/2008 , da Comissão de Assuntos

Municipais.

Do Sr. Leonardo Machado de Lima Reis, Presidente da Câmara Municipal de Rio

Preto, encaminhando reivindicação do Vereador Antônio Márcio Vieira, aprovada por

esse Legislativo, com vistas a que seja analisada a situação do produtor rural da

Zona da Mata. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Do Sr. José Elcio Santos Monteze, Diretor-Geral do DER-MG, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 3.140/2008 , da Comissão de Participação

Popular.

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

informações relativas aos Projetos de Lei nºs 2.243 e 2.561/2008, em atenção a

pedidos da Comissão de Justiça. (- Anexem-se o ofício e as notas técnicas aos

respectivos projetos de lei.)

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

informações relativas ao Requerimento n° 3.141/2008 , do Deputado Almir Paraca.

Do Sr. Pely Cipriano, Subsecretário de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos,



____________________________________________________________________________
818

da Secretaria Especial dos Direitos Humanos, da Presidência da República,

comunicando celebração de convênio entre a União e a Secretaria de

Desenvolvimento Social, destinado à implementação do Centro de Apoio a Vítimas de

Crimes. (- 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. Edison Feital Leite, Juiz de Direito, prestando informações relativas ao

Requerimento nº 3.351/2009, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Gilmar de Assis, Promotor de Justiça e Coordenador do CAO-Saúde,

prestando informações relativas ao Requerimento nº 3.173/2008, da Comissão de

Saúde.

Do Sr. Vítor Donizetti da Silva, Diretor da Escola Municipal Antônia Garcia Vilela, de

Nepomuceno, solicitando o apoio desta Casa com vistas à cobertura da quadra

esportiva da referida Escola. (- À Comissão de Educação.)

Do Sr. Danilo dos Santos Pereira, Presidente do Sindicato dos Delegados de

Polícia do Estado de Minas Gerais - Sindepo-Minas -, solicitando que esta Casa se

posicione favoravelmente à aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº

14/2007. (- Anexe-se à Proposta de Emenda à Constituição nº 14/2007.)

Do Sr. Felipe Augusto Cardoso Soledade, Presidente da Associação dos

Defensores Públicos de Minas Gerais - Adep -, comunicando a nova composição dos

Conselhos Diretor, Fiscal e Consultivo dessa instituição.

Do Sr. Demóstenes Barbosa da Silva, Diretor de Meio Ambiente e Créditos de

Carbonos da AES Tietê, apresentando, para apreciação desta Casa, o projeto

Reflorestamento com Espécies Nativas das Bordas dos Reservatórios da AES Tietê,

em atendimento ao disposto na Resolução nº 1, da Comissão Interministerial de

Mudança Global do Clima. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Do Sr. Carmo César de Campos Carneiro, Professor da Escola Estadual Dona

Queridinha Bias Fortes, de Guaxupé, solicitando providências para a situação dos

servidores efetivados pela Lei nº 100, de 6/11/2007, os quais, segundo afirma, apesar

da efetivação, ainda terão de se submeter a concurso. (-À Comissão de Educação.)

Da Sra. Sandra Lúcia Lagares, de Contagem, solicitando que a tarifa social da

Copasa-MG seja estendida a todas as pessoas que consomem pouca água,
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independentemente do tamanho do imóvel em que moram. (- À Comissão de Defesa

do Consumidor.)

Do Sr. Sidney Aparecido Gonçalves de Melo, manifestando indignação pela

situação, que descreve, dos candidatos ao cargo de Agente de Segurança

Penitenciário aprovados no concurso de 2007. (À Comissão de Administração

Pública.)

De Daily Gomes dos Santos, solicitando a aprovação do projeto de lei do Deputado

Diniz Pinheiro que classifica a visão monocular como deficiência visual. ( -Anexe-se

ao Projeto de Lei nº 2.462/2008.)

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra aos

oradores inscritos para o Grande Expediente.

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 51/2009

Dá nova redação ao § 1º do art. 60 da Constituição do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - O § 1º do art. 60 da Constituição do Estado de Minas Gerais passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 60 - (...)

§ 1º - Na constituição da Mesa e na de cada comissão é assegurada, tanto quanto

possível, a participação proporcional dos partidos políticos ou dos blocos

parlamentares representados na Assembleia Legislativa, bem como a representação

proporcional entre Deputados e Deputadas, assegurando-se, ao menos, uma vaga

para cada sexo.”.

Art. 2º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 19 de março de 2009.

Cecília Ferramenta - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Almir Paraca - Ana

Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Carlin

Moura - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Delvito Alves - Djalma Diniz -

Domingos Sávio - Doutor Viana - Durval Ângelo - Fábio Avelar - Getúlio Neiva -
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Gláucia Brandão - José Henrique - João Leite - Leonardo Moreira - Luiz Humberto

Carneiro - Maria Lúcia Mendonça - Maria Tereza Lara - Padre João - Paulo Guedes -

Rosângela Reis - Rêmolo Aloise - Sebastião Helvécio - Vanderlei Miranda - Weliton

Prado.

Justificação: As mulheres vêm ocupando, a cada dia, mais espaço na sociedade, o

que desencadeia uma mudança nas relações entre homens e mulheres. Hoje é

comum a presença das mulheres em postos de trabalho anteriormente ocupados

apenas por homens. Na iniciativa privada, como no meio público, as mulheres têm

assumido cargos no primeiro escalão, expurgando definitivamente o preconceito e a

tese da inferioridade profissional.

Na composição do Poder Legislativo Estadual, a diferença na proporção entre

homens e mulheres ainda é grande. Apesar de serem maioria na sociedade mineira,

as mulheres ainda possuem poucas representantes na Assembleia Legislativa. Para

mudar essa realidade e estimular as mulheres a assumir os espaços de poder, a

Assembleia, em parceria com entidades voltadas para a defesa e promoção dos

direitos das mulheres, tem promovido campanhas de conscientização e qualificação

das mulheres.

Até que essa realidade seja modificada e possamos contar com um Poder

Legislativo proporcionalmente equilibrado, fazem-se necessárias ações afirmativas

com o objetivo de garantir a participação das Deputadas nas instâncias de poder, seja

na composição da Mesa da Assembleia, seja na composição das Comissões

temáticas.

Em sintonia com as mudanças propostas no Congresso Nacional através da

Proposta de Emenda à Constituição nº 590/2006, da Deputada Luiza Erundina e

outros, que busca promover o equilíbrio numérico entre homens e mulheres na

composição dos órgãos das casas legislativas federais, apresentamos esta

proposição, que tem o objetivo de adequar a nossa Constituição Estadual a uma nova

realidade vivida por todos os mineiros e por todas as mineiras.

Por todos estes motivos, e contando com a sensibilidade e o espírito republicano

fundado no princípio da proporcionalidade, conto com o apoio dos nobres pares com

o objetivo de aprovar esta proposta de emenda à Constituição, que certamente será
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um marco histórico na luta pela igualdade entre homens e mulheres.

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial, para parecer, nos termos do art.

201 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.119/2009

Declara de utilidade pública o grupo Jocum - Jovens com uma Missão, com sede no

Município de Pitangui.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o grupo Jocum - Jovens com uma

Missão, com sede no Município de Pitangui.

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

Sala das Reuniões, 19 de março de 2009.

Neider Moreira

Justificação: O grupo Jocum - Jovens com uma Missão - atende a todos os

requisitos da Lei nº 15.430, de 2005. Situada no Município de Pitangui, a entidade

realiza atividades assistenciais, beneficentes e filantrópicas, de acordo com suas

finalidades estatutária e social.

Em face do exposto, apresento este projeto de lei para apreciação dos meus nobres

pares.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.120/2009

Declara de utilidade pública a Fundação de Apoio e Assistência SOS Criança, com

sede no Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fun dação de Apoio e Assistência

SOS Criança, com sede no Município de Uberlândia.

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

Sala das Reuniões, 19 de março de 2009.

Weliton Prado

Justificação: A Fundação de Apoio e Assistência SOS Criança é uma entidade de
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natureza essencialmente filantrópica, sem fins lucrativos nem prazo indeterminado,

com sede e foro na cidade de Uberlândia.

O principal objetivo da entidade é o apoio e a assistência a crianças e adolescentes

carentes mantidos sob seu amparo e de outras entidades congêneres, através de

atividades de esporte e lazer; palestras e orientações; atividades artísticas e culturais;

cursos profissionalizantes que promovam a capacitação de jovens para inclusão

social, saúde, cidadania e meio ambiente; criação de bibliotecas; promoção de ações

socioeducativas; criação de creches, ensino fundamental, pré-educacionais; cursos

educacionais e profissionalizantes; fornecimento de atendimento médico, dentário,

psicológico e jurídico; assessoria técnica, jurídica, contábil e recursos humanos; entre

outras atividades assistenciais.

Saliente-se, por fim, que a entidade presta serviço gratuito, permanente e sem

nenhuma discriminação de clientela nos projetos, nos programas e nos benefícios de

assistência social.

Ante o exposto, torna-se imperativa a aprovação deste projeto por nossos ilustres

pares.

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

Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 130, inciso I do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.121/2009

Declara de utilidade pública a Associação Renascer para a Vida, com sede no

Município de São Sebastião do Paraíso.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Renascer para a Vida,

com sede no Município de São Sebastião do Paraíso.

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

Sala das Reuniões, 19 de março de 2009.

Antônio Carlos Arantes

Justificação: A principal finalidade da Associação Renascer para a Vida consiste em

prestar serviços que possam contribuir para a recuperação de dependentes químicos

(em álcool e drogas). Além disso, atende aos requisitos legais para ser declarada de
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utilidade pública, razão pela qual solicitamos a aprovação desta proposição.

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

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

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.122/2009

Acrescenta o art. 17-A à Lei nº 14.309, de 19 de junho de 2002, que dispõe sobre

as políticas florestal e de proteção à biodiversidade no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A Lei nº 14.309, de 19 de junho de 2002, passa a vigorar acrescida do

seguinte art. 17-A:

“Art. 17-A – O procedimento de recomposição de reserva legal estabelecido pelo

pelo inciso I do art. 17 desta lei, se adotado na área de domínio do bioma mata

atlântica, em propriedade ou posse rural com área total de até 30ha (trinta hectares),

ou, quando localizada no Polígono das Secas, de até 50ha (cinqüenta hectares),

poderá ser realizado com a utilização de espécie florestal de interesse econômico

destinada à exploração comercial.

§ 1º – O cultivo a que se refere o “caput” deste artigo será realizado em consórcio

com espécies nativas em faixas intercalares e sob manejo de baixo impacto indicado

em protocolo técnico emitido pelo órgão ambiental competente ou em projeto

aprovado por este, vedado o corte raso e respeitada a regeneração natural da área.

§ 2º – O disposto neste artigo poderá ser aplicado à propriedade ou à posse com

área superior aos limites estabelecidos no “caput” deste artigo desde que a

exploração comercial da espécie florestal de interesse econômico seja limitada a um

ciclo de produção.”.

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

Sala das Reuniões, 19 de março de 2009.

Braulio Braz

Justificação: A recomposição da reserva legal em imóveis rurais que não

mantiveram sua cobertura natural é uma obrigação do seu proprietário, explicitada no

arcabouço legal do meio ambiente das esferas federal e estadual. A matéria é fonte

continuada de polêmica, desde que instaurada, em virtude de seus antecedentes e do
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ônus que envolve.

O proprietário atual de terras se sente descompromissado, uma vez que,

historicamente, a ocupação das áreas selvagens do País, com destaque para a

região da mata atlântica, se consolidava com a “limpeza” do solo, ou seja, o

desmatamento. O óbvio resultado dessa tradição se apresenta hoje na forma de

propriedades que não mantiveram nada ou quase nada de suas coberturas naturais.

A ausência de políticas públicas de conservação ambiental ao longo das décadas e

mesmo dos séculos passados aliada à implementação de políticas de colonização e

estímulo à alteração do uso do solo, até mesmo nas áreas de preservação

permanente – APPs - , com o fim de ampliar e modernizar a produção agrícola,

agravam a situação.

Por outro lado, o custo da recomposição, “strictu sensu”, da vegetação nativa é

elevado e, geralmente, incompatível com a capacidade financeira dos produtores

rurais, o que é um impeditivo para o sucesso de qualquer política que busque a

ampliação da área de cobertura vegetal de um território.

Os proprietários, pressionados pelas exigências legais de averbação de reserva

legal e pela necessidade de manter a viabilidade econômica de suas propriedades,

desistem de acessar recursos oficiais. Tratados muitas vezes como malfeitores

ambientais, os produtores culpam o governo de cobrar deles uma dívida que é de

toda a sociedade, visto que os benefícios da restauração ambiental das áreas de

campo beneficiam indiretamente a todos os cidadãos. A população rural, atualmente

menos de 15% do total da população do Estado, tem posse de cerca de 95% do seu

território, o que justifica a discussão sobre o financiamento público de recomposição

das áreas necessárias à proteção da biodiversidade e dos recursos hídricos, ambos

meios fundamentais para a sustentabilidade de toda a sociedade.

Em especial na área de ocorrência do bioma mata atlântica em Minas Gerais, é

significativa a degradação da biodiversidade, e a dinâmica fundiária reduziu à

condição de pequena propriedade rural a esmagadora maioria das propriedades.

Felizmente, o conhecimento e os meios hoje disponíveis para o plantio de espécies

nativas desse bioma, aliado à sua capacidade de regeneração natural permitem a

recomposição. A possibilidade de aliar a silvicultura comercial ao plantio de espécies
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florestais nativas, em faixas alternadas, apresenta-se como uma opção

economicamente viável e tecnicamente aceitável. A viabilidade legal dessa

composição de interesses encontra-se expressa no § 3º do art. 16 do Código

Florestal, Lei Federal nº 4.771, de 1965. Esse dispositivo, acrescido pela Medida

Provisória nº 2.166, de 2001, reconhece a situação fundiária e a baixa conservação

da biodiversidade nas pequenas propriedades e autoriza o cômputo de plantios

industriais, mesmo quando utilizadas espécies exóticas, cultivadas em sistema

intercalar ou consórcio com espécies nativas, conforme transcrito a seguir:

§ 3º - Para cumprimento da manutenção ou compensação da área de reserva legal

em pequena propriedade ou posse rural familiar, podem ser computados os plantios

de árvores frutíferas ornamentais ou industriais, compostos por espécies exóticas,

cultivadas em sistema intercalar ou em consórcio com espécies nativas.

Uma vez permitido o manejo continuado de espécies florestais de interesse

econômico em reserva legal de pequenas propriedades, ou seja, de até 30ha na

Região Sudeste, a mesma composição de espécies, tecnicamente, tem sua aplicação

válida também em propriedades de área superior. Nesse caso, porém, propomos a

limitação do cultivo da espécie comercial na reserva legal a um ciclo econômico de 20

a 30 anos, tempo suficiente para garantir o estabelecimento das faixas de vegetação

nativa e o desenvolvimento do sub-bosque, além de se constituir numa atividade

econômica capaz de financiar a recomposição.

Entendemos que esse conjunto de possibilidades técnicas, sob a tutela dos órgãos

ambientais, poderá ser a chave para a efetiva recuperação de uma extenção

significativa de áreas que tiveram sua produtividade reduzida ao longo do tempo em

virtude da degradação do solo, das águas e da biodiversidade.

Como espécies de interesse econômico poderiam ser utilizadas espécies nativas,

como a seringueira e o mogno, da mesma forma que a teca da índia e o eucalipto no

grupo das exóticas. Portanto, o recurso da utilização de espécies de reconhecido de

valor econômico está disponível para ser aplicado como base de financiamento para

a recuperação paulatina da biodiversidade, objeto principal do instrumento reserva

legal, especialmente em áreas de mata atlântica.

Pelos motivos apresentados, conto com o apoio dos parlamentares desta Casa à
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aprovação deste projeto de lei e com a atuação vigorosa do Executivo mineiro na

implementação das medidas propostas.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Meio Ambiente para

parecer, nos termos do art. 193, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.123/2009

Declara de utilidade pública o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião

do Vale do Piranga, com sede no Município de Ponte Nova.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Consórcio Intermunicipal de Saúde da

Microrregião do Vale do Piranga, com sede no Município de Ponte Nova.

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

Sala das Reuniões, 19 de março de 2009.

Djalma Diniz

Justificação: O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Vale do

Piranga é entidade civil sem fins lucrativos que não remunera os membros da sua

administração sob nenhum pretexto, reverte a totalidade de suas receitas apuradas à

consecução de suas finalidades estatutárias e tem por objetivo fundamental promover

o planejamento e a execução integrada de serviços na área da saúde, desenvolvidos

na região compreendida no território dos Municípios consorciados ou jurisdicionados.

A instituição preenche, assim, os requisitos legais para ser declarada de utilidade

pública, razão pela qual espero contar o apoio dos nobres pares desta Casa

Legislativa à aprovação desta proposição.

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

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

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.124/2009

Declara de utilidade pública a Associação Meninos Israelitas - Amis -, com sede no

Município de Ribeirão das Neves.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Meninos Israelitas - Amis -

, com sede no Município de Ribeirão das Neves.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 19 de março de 2009.

Juninho Araújo

Justificação: A Associação Meninos Israelitas - Amis -, com sede no Município de

Ribeirão das Neves, é uma entidade civil, sem fins lucrativos e tempo de duração

indeterminado. Sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que nada recebem pelo

exercício de suas funções. Tem por finalidade promover o desenvolvimento e a

assistência social, de forma prioritária, buscando para isso interação com

organizações oficiais ou não governamentais, bem como a mobilização da sociedade

civil e da iniciativa privada; proporcionar educação gratuita, alfabetização e inclusão

digital e social; e promover a cultura, a defesa e conservação do patrimônio histórico

e artístico e a preservação do meio ambiente.

No momento em que vivenciamos tantas dificuldades enfrentadas pelas classes

menos favorecidas, é mais que oportuno declarar a utilidade pública da entidade,

razão pela qual conto com a anuência dos nobres colegas 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.

REQUERIMENTOS

Nº 3.473/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Rotary Club Internacional por seus 104 anos de

fundação. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 3.474/2009, do Deputado Lafayette de Andrada, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com os Srs. Maurício de Oliveira Campos Júnior, Secretário

de Defesa Social, e Genilson Ribeiro Zeferino, Subsecretário de Administração

Prisional, pela construção do Centro de Referência à Gestante Privada de Liberdade.

(- À Comissão de Direitos Humanos.)

Nº 3.475/2009, do Deputado Neider Moreira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de São Lourenço pelos 82 anos de emancipação

desse Município. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)
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Nº 3.476/2009, do Deputado Délio Malheiros, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Associação Mineira de Magistrados - Amagis - por seus 55

anos de fundação. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 3.477/2009, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a comunidade de Lontra pelo aniversário de

emancipação desse Município.

Nº 3.478/2009, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a comunidade de Jaíba pelo aniversário de emancipação

desse Município.

Nº 3.479/2009, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a comunidade de Icaraí de Minas pelo aniversário de

emancipação desse Município.

Nº 3.480/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que pleiteia sejam

solicitadas à Promotoria do Patrimônio Público providências para se averiguar

denúncia, formulada pelo Sr. Jonas Antônio Silva Nicolino, relativa a arbitrariedades

que estariam ocorrendo na Secretaria de Educação de Ouro Preto. (- Distribuídos à

Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 3.481/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que pleiteia sejam

solicitadas ao Diretor do Instituto de Criminalística providências para a elaboração de

um laudo sobre as condições de funcionamento do laboratório desse órgão, com

especificação do tipo de material que é despejado na rede de esgoto.

Nº 3.482/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita sejam

encaminhados à Chefia da Polícia Civil e ao Comando-Geral da PMMG cópia das

notas taquigráficas da reunião dessa Comissão em 11/3/2009 e pedido de

providências para apuração de denúncia formulada pelo Sr. Jonas Antônio Silva

Nicolino, relativa a ameaças que estaria sofrendo por ter relatado arbitrariedades que

estariam ocorrendo na Secretaria de Educação de Ouro Preto. (- Distribuídos à

Comissão de Segurança Pública.)

Nº 3.483/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que pleiteia seja solicitada

ao Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Araçuaí a agilização do

proferimento da sentença no processo em que os policiais Nilmar Carvalho Costa e
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Rídio Soares Filho figuram como denunciados pelo crime de tortura; e seja dada

ciência do requerimento ao Promotor de Justiça da Comarca.

Nº 3.484/2009, da Comissão de Educação, em que pleiteia sejam solicitadas à

Secretária de Educação providências para que se estude a possibilidade do retorno

da Profa. Rosiane Rodrigues de Abreu à Escola Estadual Guilhermina de Oliveira, no

Município de Contagem.

Nº 3.485/2009, da Comissão de Fiscalização Financeira, em que pleiteia sejam

solicitadas ao Secretário de Fazenda providências para a redução da alíquota do

ICMS incidente sobre a venda de álcool combustível produzido no Estado.

Nº 3.486/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que pleiteia sejam

solicitadas à Corregedoria de Polícia Militar providências para apuração da Denúncia

nº 17.533, oriunda da Ouvidoria de Polícia.

Nº 3.487/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que pleiteia sejam

solicitadas à Corregedoria de Polícia Civil providências para apuração da Denúcia nº

17.391, oriunda da Ouvidoria de Polícia.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Educação,

de Administração Pública, de Direitos Humanos, de Minas e Energia, do Trabalho, de

Assuntos Municipais, de Cultura e de Turismo e do Deputado Zé Maia.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Almir Paraca.

O Deputado Almir Paraca - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

público presente e telespectadores da TV Assembleia. Venho à tribuna nesta tarde,

inicialmente, para fazer um convite às lideranças regionais das bacias hidrográficas

dos Rios Urucuia e Paracatu para dois eventos de desenvolvimento territorial

importantes, que já estamos construindo há bastante tempo na região. Regiões, como

a Noroeste de Minas, que são constituídas por essas duas grandes bacias

hidrográficas, principais contribuintes do Rio São Francisco, à margem esquerda, os

Rios Paracatu e Urucuia; regiões de pequenos Municípios e de menor densidade

demográfica do Estado; de concentração de assentamento de reforma agrária, que

têm na vocação da atividade agropecuária sua principal fonte de trabalho e renda;
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regiões que, historicamente, não alcançaram o padrão de desenvolvimento no setor

terciário de serviços, da indústria e comércio; tais regiões demandam uma articulação

territorial que fortaleça a identidade territorial; eleger prioridades; compor fóruns de

participação dos diversos segmentos produtivos, seja do agronegócio e da agricultura

empresarial, seja outros segmentos incipientes em todos os Municípios. Também

demandam o fortalecimento da organização da sociedade e a participação decisiva

dos gestores municipais e lideranças políticas, sociais, religiosas, da área da

educação e todas aquelas interessadas em promover o desenvolvimento regional.

Ali, nos vales do Urucuia e do Paracatu, há muitos anos, estamos auxiliando na

difusão dos conceitos básicos do desenvolvimento sustentável territorial, na difusão

da metodologia do desenvolvimento sustentável, que é uma terminologia muito

usada, mas muito pouco compreendida. Do meu ponto de vista, essa é a única

solução efetiva para regiões como o Norte e o Noroeste de Minas, Jequitinhonha e

Mucuri. Regiões com economia incipiente e depressiva em alguns aspectos exigem

um esforço de construção coletiva, ampliação da confiança entre os agentes políticos,

sociais e econômicos, e exige, acima de tudo, uma organização intersetorial e

capacidade de interlocução, marchando para uma possível integração de esforços,

elegendo objetivos que nasçam de consensos e acordos mínimos para canalizar a

energia e o esforço dessas lideranças regionais.

Nos vales do Urucuia e do Paracatu, ainda no mandato do governo FHC, no

Programa de Mesorregiões Diferenciadas do Ministério da Integração, iniciamos essa

construção pelo desenvolvimento sustentável, portanto desenvolvimento territorial da

nossa região Noroeste de Minas nas bacias hidrográficas dos Rios Paracatu e

Urucuia. Esse esforço, a exemplo da descrição do vôo do pica-pau, de Guimarães

Rosa, em seu livro “Grande Sertão: Veredas”, que coloca na boca do Riobaldo que

“pica-pau voa é duvidando do ar”, mostra esse movimento cíclico, oscilante, duvidoso,

incerto. Esse tem sido o processo da construção do desenvolvimento sustentável em

nossa região. Ciclos de maior participação, de maior envolvimento dos atores

políticos, do engajamento dos gestores municipais, da compreensão de algumas

lideranças que estão investidas em cargo público da necessidade de se avançar por

essa metodologia, com esses conceitos, nessa direção; e momentos quando essa
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compreensão, essa participação, é arrefecida e diminui. Assim se dá também com as

lideranças do movimento social, apesar de termos assistido, ao longo do tempo, a um

crescimento tanto da compreensão dos conceitos, da metodologia, quanto do

engajamento e da participação. Um setor que tem sido, infelizmente, até então,

refratário a esses processos é o empresarial, o setor produtivo, que não consegue

perceber a importância de promover a dinamização da base produtiva da agricultura

familiar, o segmento que mais ocupa e mais gera renda para as famílias de nossa

região. Estamos ainda insistindo nessa via e nesse caminho.

Queremos então, Sr. Presidente, fazer um convite a todas as lideranças da região

Noroeste de Minas, quer sejam lideranças políticas, quer empresariais, quer sociais,

quer religiosas, quer educacionais, quer lideranças da sociedade. Que possam

separar três dias na sua agenda, na semana que vem - dias 25, 26 e 27 -, para, em

Arinos, participarem de dois eventos. Um com recorte mais na bacia do Rio Urucuia,

no Programa Território Solidário Urucuia Grande Sertão, que conta com a

participação decidida da Fundação Banco do Brasil, do Sebrae, do próprio Banco do

Brasil, com o programa de Desenvolvimento Regional Sustentável - DRS -, da

Diretoria de Menor Renda do Banco do Brasil, da Embrapa e dos Ministérios da

Integração Nacional, do Desenvolvimento Social, do Desenvolvimento Agrário, da

Cultura e da Educação, além de outros órgãos do governo federal que estão

participando também com muita ênfase nesse processo. Nesses dias, no Vale do

Urucuia, precisamos construir, com maior clareza, a estratégia do desenvolvimento

sustentável regional e a governança entre esses diversos parceiros e atores naquele

território.

Também conseguimos articular para, na mesma ocasião, realizar, também em

Arinos, o encontro do Território da Cidadania Noroeste de Minas, demonstrando um

esforço de integração desses dois movimentos, dessas duas articulações, que

infelizmente não dialogam suficientemente, não estão efetivamente integradas, uma

vez que têm a mesma pauta, trabalham com os mesmos conceitos e com o mesmo

propósito - o desenvolvimento sustentável regional. Como o recorte do Vale do

Urucuia está dentro do recorte maior da região Noroeste de Minas, no Território da

Cidadania Noroeste de Minas, estamos fazendo esse esforço, falando com todos os
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Prefeitos, com todos os Presidentes de Câmara, com todos os Vereadores, com as

lideranças dos sindicatos de trabalhadores rurais, de sindicatos rurais; com as

lideranças religiosas das diversas igrejas, das pastorais sociais da Igreja Católica;

com as lideranças educacionais; tentando mobilizar o máximo possível.

É única essa oportunidade de comunicação, de troca de experiências e de

intercâmbio e, se tudo certo, de integração desses dois esforços regionais. O esforço

mais antigo se iniciou, conforme disse, no governo do ex-Presidente Fernando

Henrique Cardoso, no Vale do Urucuia. O esforço mais recente e maior

territorialmente é o Território da Cidadania do Noroeste de Minas.

Queremos sair desses dois eventos com uma pauta unificada de ação e que o

governo do Estado apresente o seu plano de ação e de investimento para o Noroeste

de Minas. Precisamos equacionar entre as lideranças locais uma forma conjunta de

atuar e de pressionar por ações a exemplo do programa Luz para Todos. Além disso,

acertar com a Cemig, uma vez que já está pactuado que, nos espaços territoriais do

Território da Cidadania, os programas federais seriam priorizados. O que está

previsto de ação do Luz para Todos, tanto no Vale do Urucuia quanto no Vale do

Paracatu, não pode ser classificado de maneira alguma como priorização. É uma

quantidade ínfima de ligações previstas para o primeiro semestre. Na mesma medida,

há muito poucas ligações previstas para o segundo semestre, sabendo-se da

necessidade ainda de ampliar num novo contrato entre a Cemig, a Eletrobrás e o

governo federal para zerar o déficit e a demanda reprimida do programa Luz para

Todos no Território da Cidadania Noroeste de Minas, a exemplo do que precisa ser

feito no Norte de Minas, no Jequitinhonha e no Mucuri.

Portanto, reforçamos aqui o convite a lideranças, Prefeitos, Vereadores, lideranças

sociais e empresariais do Noroeste de Minas para esse duplo esforço do

desenvolvimento territorial na semana que vem, dias 25, 26 e 27, em Arinos. O

Território da Cidadania do Noroeste se reunirá na Câmara Municipal de Arinos, nos

dias 26 e 27. Além disso, o Território Solidário Urucuia Grande Sertão congrega, a

exemplo do Território da Cidadania, diversos e amplos atores dos governos federal,

estadual, municipal e da sociedade civil.

Na confiança de que teremos uma ampla participação, percorreremos, a partir de
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amanhã, inúmeras cidades da região. Não sabemos exatamente quanto

conseguiremos cobrir, mas iremos para a rua com o sistema de som volante para

novamente mobilizarmos a população, a exemplo do que já fizemos inúmeras vezes,

numa caravana que chamamos de Caravana da Cidadania. Queremos levar essa

discussão para a rua e falar diretamente à população - aliás, não exclusivamente às

lideranças políticas ou às lideranças investidas de cargo público, função pública ou de

representação classista; queremos conversar com o pequeno comerciante, o pai e a

mãe de família, as lideranças dos movimentos e das organizações sociais, além dos

atores sociais e políticos de cada comunidade, fazendo o que chamo de uma

verdadeira sensibilização. Aliás, é uma sensibilização que pretende difundir esses

conceitos e essa idéia de que só por meio da ampliação das parcerias intersetoriais,

da construção e da confiança entre esses diversos atores sociais e da cooperação

intermunicipal e de criação de novas institucionalidades - como são os consórcios

intermunicipais e os processos como o Território da Cidadania e o Urucuia Grande

Sertão, o Território Solidário, no Vale do Urucuia - alcançaremos a capacidade de agir

de forma integrada e coletiva a fim de buscar soluções para os diversos problemas

estruturais de regiões com economia em depressão, como é o caso do Noroeste e do

Norte de Minas, do Jequitinhonha e do Mucuri. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Saúdo a todos. Mais uma vez, gostaria de falar sobre

a Copasa. Conseguimos uma grande vitória na Justiça, fizemos três representações

ao Ministério Público, sendo que uma delas culminou na liminar que suspendeu o

aumento do valor da água, que ocorreria a partir do dia 2 de março deste ano. Vale

ressaltar que esse seria o maior reajuste dos últimos anos e um grande contra-senso

neste momento de crise e de dificuldades que o País atravessa. Aliás, o governo Lula

está reduzindo impostos para garantir que o setor produtivo não dispense

empregados, gere emprego e renda. No Estado de Minas ocorre o inverso. A nossa

carga tributária continua a mais pesada e, em vez de desonerar a tributação sobre as

contas de água e luz, aumentam-se as tarifas.

A Cemig já anunciou que quer aumento para os próximos dias, e a Copasa definiu

que, a partir de março, haveria aumento de 8,65%. Essa empresa presta um dos
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serviços de água e esgoto mais caros do País. Costumo dizer que a água está a

preço de vinho. Sabemos que ela é um bem público natural, essencial à vida e não

pode ser tratada como mera mercadoria.

O jornal “Super” publica matéria com o seguinte teor: “Deputado Weliton Prado é

autor de requerimentos que embasaram a ação do Ministério Público. Justiça proíbe

Copasa de reajustar tarifas. Empresa queria reajuste nas contas residenciais de

8,65%, que ocorreria dia 1º de março. Weliton Prado batalhou contra o reajuste.” Na

verdade, o reajuste ocorreria a partir do dia 2 de março. A matéria também fala que

somos autores do projeto que cria a agência de regulação do saneamento básico no

Estado, previsto na Lei 11.445, de 2007.

Para que haja qualquer reajuste ou qualquer definição em relação ao aumento do

valor da água e do esgoto, é preciso que haja um órgão para regular o setor, analisar

planilhas, verificar os custos e as despesas. E não existe tal órgão em Minas Gerais

desde 2007. Portanto, Minas não cumpre a lei. Houve aumento em 2007, e entramos

na Justiça; houve aumento em 2008, e entramos na Justiça; haveria aumento em

2009, mas entramos na Justiça e conseguimos barrá-lo. Desde 2007, só pode haver

reajuste se houver um órgão para regular e controlar o setor. E o Estado está à

margem da lei, não cumpre a legislação, não tem agência para regular o setor.

Conseguimos liminar que garante que os preços sejam mantidos.

Esperamos que o mérito do processo seja julgado. Conseguimos, aliás, barrar uma

liminar impetrada pela Copasa no STJ, que negou a concessão, por entender que a

empresa não conseguiu comprovar se teria realmente prejuízos se não houvesse

aumento das tarifas. E não conseguiu porque os lucros da Copasa são fabulosos.

Grande parte deles não é distribuída à população nem utilizada para melhorar o

sistema de saneamento, mas vai para o bolso dos acionistas, muitos dos quais de

capital internacional. Nos últimos seis anos eles faturaram mais de meio bilhão de

reais. É muito dinheiro. É aí que entra a Justiça, como mostrarei aqui para vocês.

Estive, no final de semana, na cidade de Carbonita, no Vale do Jequitinhonha.

Mostrarei aqui um verdadeiro absurdo, um desrespeito e uma falta de compromisso

com a população. Trata-se de questões desumanas, para não dizer outras coisas.

Um verdadeiro absurdo. Tenho em mãos fotos das ruas onde a empreiteira da
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Copasa está realizando o serviço de esgoto. É importante salientar que as ruas eram

devidamente asfaltadas, mas hoje encontram-se em estado caótico em quase toda a

cidade. A taxa de esgoto está sendo cobrada sem que o serviço de tratamento esteja

em operação. Vejam bem, estão cobrando a taxa, mas não há tratamento de esgoto

na cidade de Carbonita. Vou mostrar as fotos comprovando a situação das ruas.

Transformaram a cidade de Carbonita num queijo suíço.

O Projeto de Lei nº 240/98 diz o seguinte: “Autoriza a concessão dos serviços

urbanos de esgoto sanitário à Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa

MG.” O § 1º diz: “As tarifas serão cobradas de cada usuário atendido com ligação de

esgoto e efetiva prestação de serviço imediatamente após o início de operação do

sistema, defeso à concessionária a concessão de isenção tarifária ou gratuidade de

serviços.” Isso significa que só se pode cobrar a tarifa depois de o serviço ser

imediatamente prestado. Isso não acontece em Carbonita nem em outras cidades do

Estado. A Copasa cobra pelo tratamento de esgoto sem que ele exista. Em muitas

cidades, como aqui na Região Metropolitana, os detritos, os dejetos, o esgoto de

banheiro são jogados nos rios e nas lagoas, contaminando a água potável.

Sabemos da preocupação que o mundo inteiro tem com a água. Domingo será

comemorado o Dia Internacional das Águas. Precisamos, pois, preservá-las, pois há

escassez desse bem natural no mundo inteiro. Aqui no Brasil ele existe em

abundância, mas, infelizmente, os nossos rios, nossas lagoas estão praticamente

poluídos, pois os esgotos das casas são jogados neles.

Cobram da população pelo tratamento de esgoto sem que o tratamento tenha sido

realizado. Não podemos aceitar essa situação. Além disso, leis municipal e federal

estão sendo feridas. Vejam, por exemplo, o § 2º da lei a que me referi há pouco: “As

tarifas de esgoto só serão cobradas dos usuários pelos serviços efetivamente

prestados, ainda quando o usuário, em condições especiais, não esteja utilizando o

serviço de abastecimento de água da concessionária.” Está expresso em lei que o

serviço só pode ser cobrado depois de implementado. Isso está acontecendo? Não.

Tenho aqui várias cópias de conta de água de pessoas dando conta de que a

empresa está cobrando muito caro pelo valor da tarifa de esgoto.

Vejam, pelas fotografias, o que fizeram com as ruas. Estão cheias de buracos. Se
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cair uma criança dentro de um deles, pode até morrer, principalmente se estiver

chovendo. Mostro aqui uma foto do Vereador Marcílio, do PT, que fez a denúncia.

Observem o tamanho da vala. Eram todas ruas asfaltadas, mas a Copasa mexeu e

deixou os buracos, não cuidou da cidade. Vejam o estado de uma avenida. Está

cheia de mato e de lixo. É uma verdadeira rachadura, um verdadeiro queijo suíço.

Assim estão as obras da Copasa na cidade de Carbonita.

Essa situação realmente é lastimável e não acontece apenas nessa cidade, mas

em várias outras. Estive visitando Brumadinho com a Vereadora Lílian Paraguai, que

também esteve no nosso gabinete. Ela apresentou as contas - estão aqui - de várias

pessoas de Brumadinho para provar, a quem quiser ver, o valor que pagam. A

Vereadora paga R$46,52 só de taxa de esgoto.

Pergunto: há serviço de tratamento de esgoto em Brumadinho? Não há tratamento

de esgoto lá. Essa cobrança é um verdadeiro desrespeito à população, portanto não

vamos aceitá-la. Aliás, estamos estudando para entrar com ações na Justiça em

todas essas cidades. A Copasa tem de cumprir a legislação e atender o que

estabelece a lei, e isso não está acontecendo.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Quero agradecer ao colega conceder-

me este aparte. Mais uma vez, parabenizo-o pelo importante tema levantado nessa

tribuna, entre tantos outros já apresentados por V. Exa. De fato, no nosso

entendimento, é uma injustiça cobrar por um serviço que não foi prestado, ainda mais

quando a lei diz que esse serviço só pode ser cobrado se prestado.

V. Exa. me permita, por favor, aproveitar este momento do aparte para expor aqui

uma preocupação. Sei que V. Exa. é muito sensível aos problemas da população.

Hoje, em Belo Horizonte, estamos vivendo um drama sério. Acabo de ouvir pelo

noticiário da televisão que a linha 192, do Samu, está muda em Belo Horizonte e que

os médicos do Hospital João XXIII estão em greve. Estamos diante do caos. Se não

se restabelecer urgentemente a linha de comunicação do Samu e se não houver um

acordo com os médicos do João XXIII, estaremos diante do caos. Sabemos da

importância do João XXIII para esta cidade e para o Estado de Minas Gerais. Para lá

dirigem-se pessoas gravemente acidentadas, provenientes de outras cidades onde

não há recursos, e o João XXIII é o responsável por recebê-las.
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Portanto, deixo registrada a minha preocupação e creio que o assunto também

preocupe V. Exa. e toda esta Casa. Esperamos que a comunicação com o Samu seja

imediatamente restaurada, porque a população depende dela. Já enfrentamos sérios

problemas na saúde e, se não contarmos com o atendimento de urgência do Samu e

com os médicos do João XXIII, realmente estaremos diante de um caos inimaginável.

Repito: deixo registrada a minha preocupação. Espero que minhas palavras cheguem

às pessoas que têm o poder de resolver esse problema e que uma solução venha

hoje ainda. Muito obrigado, Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Eu é que agradeço ao Deputado Vanderlei Miranda.

Quero agradecer-lhe o apoio nessa luta contra a Copasa. Espero que surja eco das

palavras de V. Exa. e que a Prefeitura possa restabelecer os serviços, que são tão

necessários. Portanto, apelo às autoridades para que fiquem atentas a esse

problema. Também solicito apoio de todos os parlamentares desta Casa em relação

ao problema com a Copasa, que realmente é muito sério e que deve ser tratado com

muita responsabilidade. É um verdadeiro abuso o que está acontecendo hoje em

Minas. Trata-se de um grande desrespeito para com a população, para com a

legislação vigente - as legislações municipais, o Código de Defesa do Consumidor, a

Lei Federal nº 11.445, de 2007. Acima de tudo, é um tratamento desumano

dispensado à população. Não podemos permitir isso.

Vamos continuar com essa campanha por uma tarifa justa e digna na conta de água

e para que haja tratamento de esgoto em todas as cidades. Onde não houver

tratamento de esgoto, que se suspenda imediatamente a cobrança correspondente,

porque a população não pode pagar pelo serviço que não utiliza. Não somos contra o

tratamento de esgoto. Tem de haver tratamento, mas o preço tem de ser justo, e o

serviço tem de ser prestado. A Copasa não pode cobrar por um serviço que ela não

presta. Respeitamos muito a Companhia, mas, se formos calcular o aumento do valor

da água nos últimos anos, veremos que chega a 65%, índice muito acima da inflação.

Se calcularmos os lucros que a concessionária recebeu e que foram para os seus

acionistas, para o bolso deles, inclusive os de capital internacional e estrangeiros,

veremos que é muito dinheiro. Essa é uma grande desumanidade cometida contra a

população. Ademais, não se trata de uma realidade isolada, pois acontece em várias
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cidades do Triângulo Mineiro, do Sul de Minas, da região Central, da Zona da Mata,

do Vale do Jequitinhonha, enfim, essa é uma realidade de todo o Estado, a qual

esperamos mudar. Já conseguimos uma grande vitória ao impedir o aumento do valor

da água da Copasa. Conseguimos isso na Justiça, o que foi mais uma vitória. Muitos

duvidavam de que essa vitória fosse possível, mas acreditamos na força da

população, na mobilização e também no Poder Judiciário, cujos representantes

realmente são sensíveis. E está claro que o reajuste fere a legislação, porque não

pode haver aumento se não houver agência reguladora. Aliás, já há um projeto

tramitando, de nossa autoria, que cria agência reguladora em Minas Gerais.

Agradeço a todos e deixo aqui, mais uma vez, o nosso protesto. A nossa luta vai

continuar. Da mesma maneira como conseguimos a redução de 17% na conta de

energia - e foi a primeira vez na história -, conseguimos acabar com a Taxa de

Incêndio para as residências, com a taxa cobrada para chamar a polícia e

conseguimos impedir que o governo colocasse no SPC nomes de pessoas que

tivessem dívida com a Copasa e com a Cemig. Agora, obtivemos êxito na campanha

contra o reajuste no valor da água. Vamos dar prosseguimento, teremos mais

campanhas.

Antes de terminar, citarei duas campanhas que já estão engatilhadas: uma diz

respeito à telefonia, à taxa fixa que é cobrada todo mês pelas companhias de telefone

- no Brasil, essas companhias têm o maior preço do mundo -; e a outra refere-se ao

seguro obrigatório, que é um verdadeiro absurdo, e à Taxa de Licenciamento, a

nosso ver, inconstitucional, além de ser cobrada praticamente só aqui em Minas

Gerais. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Padre João.

O Deputado Padre João* - Sr. Presidente, telespectadores que nos acompanham

pela TV Assembleia e nas galerias ontem e hoje, dois dias importantes para todo o

povo brasileiro. Ontem, no STF, o Ministro Marco Aurélio Melo proferiu seu voto, e

hoje é dia de o Presidente Gilmar Mendes votar. Nove Ministros do STF já votaram.

Trata-se de uma novela que vem se arrastando desde 2005. Temos de reconhecer a

coragem e a ousadia do Presidente Lula ao definir, por meio de um decreto, a



____________________________________________________________________________
839

demarcação das terras indígenas na reserva Raposa Serra do Sol. Trata-se de uma

área com uma população de aproximadamente 19 mil pessoas. Nesse grupo, estão

apenas 41 famílias brancas, produtoras de arroz, que vieram, ao longo do tempo,

encurralando e tentando expulsar os índios, dificultando a vida da população que está

na região há séculos e séculos.

O que está em questão é a demarcação contínua, e é nesse sentido que nove

Ministros já foram favoráveis, em comum acordo, à decisão da Presidência da

República por meio de decreto.

Era de se esperar os votos do Ministro Marco Aurélio e do Ministro Gilmar Mendes

fossem contrários aos interesses da população indígena. O Ministro Gilmar Mendes

vai surpreender-me se, nesta tarde, votar a favor do que é justo, ou seja, se votar

favoravelmente à demarcação contínua, garantindo, assim, a paz na área de reserva

que fica em Roraima. Esperamos que com essa decisão se encerre uma história de

conflito entre os grandes produtores da monocultura de arroz e os povos indígenas.

Na semana passada, desta tribuna, falei das grandes injustiças registradas na

história do Brasil em relação aos povos indígenas, quando os europeus aqui

chegaram e aos afro-descendentes. O governo - neste caso o Presidente Lula -

desde 2005 procura reparar as injustiças e diminuir as desigualdades; porém, a

Justiça, justamente de quem a população espera algo positivo, posiciona-se contra

esse processo. Ainda bem que, até agora, dos 11 Ministros, 9 já se manifestaram

favoráveis, apoiaram o decreto, garantindo, assim, a paz em Raposa Serra do Sol,

em Roraima.

Considerando-se o jeito de viver dos indígenas, sabe-se que precisam de uma área

maior. Eles já trabalham um pouco com agricultura e pecuária. A CNBB fez um bom

trabalho, uma campanha para aquisição de matrizes bovinas para os indígenas.

Portanto, há um esforço, mas, por maior que seja sua adaptação a uma nova cultura,

eles precisam de maior extensão de terra - a área, lá, chega a cerca de 1.700.000ha.

Se compararmos essa extensão com algumas áreas do nosso Estado que se

encontram nas mãos de uma, duas ou, no máximo, três grandes empresas que

trabalham com a monocultura do eucalipto, que também gera exclusão, êxodo das

famílias, concentração econômica, de renda, veremos que não se trata de área tão
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grande assim. De acordo com dados do Iter, mais de 11.000.000ha estão nas mãos

de empresas que se dizem reflorestadoras. Esse processo resiste há mais de 25

anos, e elas não cedem sequer parte dessas terras para a prática da agricultura

familiar. Ademais, não permitem que os agricultores retirem dessas áreas podas de

desbrotas nem galhos de eucalipto que já estão no chão, apodrecendo, e que podem

ser aproveitados como lenha.

Vemos grandes injustiças, mas a nossa grande esperança, no dia de hoje, é

encerrar esses conflitos em uma área de reserva indígena em Roraima, em Raposa

Serra do Sol. No caso, garantiremos definitivamente a paz, com a superação de todo

conflito.

Serei, como disse, surpreendido se o voto do Presidente do STF for favorável aos

indígenas. Mas daqui desta tribuna fazemos o nosso apelo ao Ministro Gilmar

Mendes para que isso ocorra. De qualquer forma, mesmo que ele vote

contrariamente, serão 9 votos a 2, com 9 votos favoráveis aos indígenas.

Aqui declaro que reconhecemos a importância do decreto do Presidente Lula em

2005, garantindo a demarcação contínua e reassentando ainda os produtores de

arroz instalados na área.

No caso, estamos certos de que teremos não somente grande ganho social, mas

também ambiental. Por quê? Porque hoje temos clareza de que, mesmo quando se

trata de uma monocultura na agricultura -, por exemplo, de um produto importante

para alimentação, como o arroz -, essa monocultura é danosa para o ambiente. Isso,

porque destrói a biodiversidade, que é a garantia que se tem de um controle natural

de insetos que disseminam determinadas pragas. A monocultura, mesmo a do feijão,

destrói a biodiversidade. No caso, acontece infestação de pragas, o que exige uso de

veneno. Assim, temos um grande problema, porque há produção em grande escala,

muito por hectare, mas produz-se alimento com mais veneno. Que importância tem

para o ser humano, para a vida essa produção, mesmo sendo de alimento?

Hoje vimos pelo noticiário como aumentou em Minas Gerais o percentual de

pessoas com câncer. Podemos detalhar todo esse diagnóstico. Perceberemos que,

onde há maior concentração do uso de venenos ou de agrotóxicos, o índice de

pessoas com câncer é bem maior. Basta chegar à região de Barbacena e Carandaí,
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que o xará João Carlos conhece bem, onde se tem usado bastante veneno, e as

pessoas de 40, 50 anos têm a pele parecida com a de uma pessoa de 60 anos, uma

pele envelhecida. Neste último domingo estive na Feira dos Agricultores e questionei

essa situação.

Essas questões nos são muito claras e nos levam a combater a monocultura, o uso

do veneno, sobretudo na produção de alimentos. Temos de produzir alimentos para a

vida, ou seja, para garantir a saúde e a vida.

Cresce a cadeia do capitalismo quando se busca produzir em larga escala, em

grande quantidade, um alimento de certa forma envenenado. Alem disso, ocorre o

fortalecimento dos grandes laboratórios, uma vez que se fazem necessários remédios

caros, que muitas vezes nem sequer são cobertos pelo SUS. Esse modelo

econômico, que sobrevive à custa de vidas de trabalhadores e trabalhadoras, precisa

ser mudado, e essa mudança ocorrerá pelo campo. Assim, acreditamos na população

indígena da Raposa Serra do Sol, que, com certeza, em vez da monocultura do arroz,

produzirá uma diversidade de alimentos, que garantirão saúde para o seu povo e

para outros povos.

O Ministro justificou a não-demarcação contínua alegando que favoreceria a

integração dos povos, o que não é verdade, já que, ao contrário, preserva-se a

cultura dos indígenas. Não temos hoje problemas de relacionamento entre as raças.

Além disso, tem aumentado muito o respeito e as oportunidades para todas as raças,

o que garante harmonia nas diversas regiões do Brasil. São dadas oportunidades, no

sentido de reparar injustiças, como no caso das cotas para a população

afrodescendente. A concessão dessas cotas visa tratar de forma diferenciada o que é

diferente, considerando diferentes aqueles que não tiveram as mesmas

oportunidades ao longo da história. Reparar as injustiças é indispensável. Somos

todos iguais perante a Constituição, embora infelizmente, nos primeiros séculos, as

diferenças tenham sido acentuadas. Para hoje se garantir a igualdade, é necessário

tratar de modo diferente aqueles que não tiveram as mesmas oportunidades. Quem

sabe o Ministro Gilmar Mendes - para, pelo menos, sinalizar sensibilidade ou mesmo

se redimir com os movimentos - vote de forma favorável à demarcação contínua da

área, garantindo toda a reserva para a população indígena? Faço esse apelo
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querendo ser surpreendido, uma vez que todas as suas ações e palavras têm sido

para incriminar as minorias e, sobretudo, os movimentos sociais. São essas as

minhas considerações, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, Deputado José Henrique, companheiro

do PMDB, na noite desta quinta-feira, faremos, nesta Assembleia, uma reunião

especial para homenagear os 40 anos dos Correios, a qual contará com a presença

do Ministro das Comunicações Hélio Costa. Os Correios no Brasil tiveram evolução

fantástica. É interessante constatarmos que nosso país está exportando tecnologia de

transporte de encomendas para vários países da América do Sul e até da África.

Essa evolução será destacada hoje num trabalho profícuo e importante do Ministério

das Comunicações. Um Ministério que, neste governo, com a tutela e sob o comando

do nosso companheiro de partido, o Senador Hélio Costa, nunca funcionou tão bem.

É a primeira vez, na história do Brasil, que se vê um destaque tão grande para o

Ministério das Comunicações, não só pela digitalização que implanta no Brasil inteiro

- nesta semana foi implantada em Uberlândia, no interior das Minas Gerais -, mas

também pela expansão das telefonias móvel e fixa, com a melhoria da qualidade da

transmissão da televisão e do rádio, com o equipamento de milhares e milhares de

escolas pelo Brasil afora, com os telecentros e as associações comunitárias de bairro

e rurais, de distritos e povoados, numa inclusão digital jamais vista na história de um

país da América do Sul. Nesta noite, aqui comemoraremos os 40 anos dos Correios

e, sobretudo, ressaltaremos o grande feito, a grande obra realizada pelo Ministro

Hélio Costa na Pasta das comunicações do governo Lula.

Sr. Presidente, farei ainda outra observação. O governo federal lançou o desafio de

construir 1 milhão de habitações de 2009 até o final de 2010, mas não se encontra

uma forma de resolver a agilidade na implantação dessas habitações. Isso porque, na

verdade, a burocracia é tão forte no Brasil, não só internamente, na Caixa Econômica

Federal, mas nas próprias Prefeituras e no andamento dos projetos de financiamento,

que a média de tempo gasto para se aprovar um conjunto habitacional, no Brasil e

especialmente em Minas Gerais, é de um ano. Se isso funcionar dessa maneira,
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certamente não será construído 1 milhão de casas. Talvez o tempo seja suficiente

para construir apenas 500 mil. Isso porque ainda há entraves burocráticos. Dessa

forma se começa a estudar a possibilidade de redução das alíquotas de PIS, Cofins,

IPI, cesta básica e produtos para a construção de casa, exigindo-se ainda das

prefeituras que abram mão do ISS e do governo do Estado que elimine o ICM sobre

os produtos que vão compor as cestas básicas da montagem dessas casas. Esse

programa foi lançado há mais de 60 dias, a discussão sobre ele continua, e não se

tem ainda o encaminhamento da solução.

Modestamente, gostaria de dizer que é possível, sim, fazer 1 milhão de casas,

desde que se municipalize a construção delas e se entreguem às prefeituras os

recursos financeiros para a construção no local, sem que se fique o tempo todo

preocupado em fazer grandes conjuntos habitacionais, de 1.500, 2.000 casas, ou sem

que se busque a construção de apartamentos. Na verdade, o déficit habitacional tem

de ser estudado, a começar pelo Distrito, pelo povoado da zona rural ou pela

pequena cidade do interior. Um exemplo disso é a cidade de Monte Formoso, com

pouco mais de 10 mil habitantes, que necessita de 500 habitações para eliminar as

casas de taipa, nas quais o barbeiro trabalha forte para disseminar a doença de

Chagas. Veja-se o exemplo de Nanuque, cidade de 41 mil habitantes, que já está

preparada para receber mil casas, ou melhor, necessita de mil casas. A razão de tudo

isso se deve ao fato de a urbanização brasileira ter sido fantasticamente rápida. Na

década de 70, havia dois terços da população brasileira no campo, e hoje 85% da

população moram nas cidades. Então não há por que imaginar a possibilidade de

fazer um projeto habitacional sem levar em conta o que Paulo Haddad fez no governo

Francelino Pereira: um programa que se sistematize levando em conta as cidades-

pólos como diques, para evitar o inchamento das Capitais brasileiras, que estão se

transformando num verdadeiro antro de revolta, capaz de criar um índice de

criminalidade fantástico, que é até um retrato internacional muito ruim para o Brasil no

setor turístico. Não se faz um projeto dessa maneira. Nesse aspecto, comenta-se por

que o programa de cidades intermediárias, o chamado Programa Cidade-Dique, não

foi à frente.

Por que foi tocado no governo do Francelino e não tivemos mais a continuação
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desse programa? O Brasil tem essa história fantástica de alguns programas bons

serem abandonados pelos novos governantes. Eles entram e, mesmo que o

programa seja bom, é jogado fora.

Mas não é só esse programa. Há uma carência de habitação em cidades do

interior, Distritos e povoados, fazendas onde as casas são sub-habitações perigosas,

em que a doença de Chagas e outras são transmitidas em razão da falta de moradia

decente para a população da zona rural. Enquanto se fazem programas nas cidades

para se construírem privadas e banheiros nas casas das pessoas mais carentes, na

zona rural continua-se permitindo que as pessoas não tenham banheiro e usem uma

bananeira como latrina. Não é possível que se pense um programa habitacional no

País sem se preocupar em diluí-lo pelos vários Municípios.

E o governo federal não vai conseguir fazer um projeto de 1 milhão de habitações,

não vai conseguir porque a burocracia nas cidades, na máquina pública municipal,

estadual e federal vai atrapalhar. No ano passado, o governo federal conseguiu fazer

120 mil habitações. Para quem pretende fazer 500 mil neste ano e 500 mil no próximo

ano, é uma diferença fantástica. Qual foi o maior recorde de construção de habitação

no País? Tivemos, na época do BNH, um ano, creio que 1978, em que 800 mil

habitações foram construídas. Em cada Município brasileiro havia um conjunto

habitacional sendo construído pelo BNH. Então, se o governo não mudar o enfoque

das grandes empresas de construção civil, se não buscar a interiorização e

distribuição do recurso pelos Estados com projetos habitacionais, como Minas Gerais,

que tem um excelente programa habitacional, e despejar esse dinheiro nos Estados e

nos Municípios para construção direta, não conseguirá construir 1 milhão de

habitações em dois anos.

A preocupação, não só minha, mas dos quase 400 Prefeitos que estiveram aqui ao

longo da semana, reunidos com o governo do Estado, é a de não ter as casas

construídas apenas pela Cohab, mas de ter também a possibilidade de convênios

para construção direta das suas habitações, mesmo com supervisão da Cohab. Cito o

caso de Malacacheta, onde o Pe. Aureliano, mesmo sem ser Prefeito, conseguiu

construir casas no ano passado a um custo de R$8.500,00 por habitação. Quando fui

Prefeito em 2004, consegui construir casas de apenas um quarto, sala, cozinha e
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banheiro, com acabamento de gesso e laje, a R$13.000,00. Hoje não se consegue

fazer uma casa de 36m² por menos de R$24.000,00.

Então, é dinheiro que se perde. O Município pode fazer mais barato se o INSS não

perseguir para cobrar os impostos sobre mão-de-obra, se a Prefeitura isentar, se der

o terreno e fizer a sua urbanização. A Copasa e a Cemig têm um papel importante

nisso, pois antigamente, o Prefeito, além de dar o terreno, abrir e calçar a rua, tinha

que colocar redes de água, esgoto e eletricidade por sua conta. Hoje a Copasa tem

um dispositivo que, em qualquer empreendimento de habitação social, sem nenhum

tipo de cobrança, automaticamente faz as redes de esgoto e água. A Cemig também

faz a rede elétrica sem nenhum custo. Isso se reduz substancialmente se for

municipalizado. E o Brasil, um dia, ainda vai descobrir que tudo que é feito neste país,

se for municipalizado, sairá mais barato. Há uma regra geral que todos os Prefeitos

municipalistas defendem: aquilo que é municipalizado custa muito mais barato para o

erário. E temos como provar isso na ponta do lápis.

Lembro-me de uma vez, quando Prefeito, em que estava em Brasília buscando

recurso, e o Secretário-Geral do Ministério me garantiu o recurso, mas não podia

passá-lo à Prefeitura. Ele me pediu que deixasse o projeto, que encaminharia o

recurso por meio do governo do Estado. Levantei, apanhei o projeto e fui embora.

Então ele me perguntou se eu não deixaria o projeto, e eu lhe disse que não podia,

que teria de refazer a planilha, porque, com esse dinheiro, eu faria a obra pela

Prefeitura, mas, pelo Estado, não daria para fazer a mesma obra. E é verdade.

Lembro-me de que, quando Secretário Adjunto de Recursos Minerais, Hídricos e

Energéticos, arranjei um dinheiro para fazer 1.020 barragens em Minas Gerais.

Montamos convênio, recebemos o dinheiro, e essas 1.020 foram reduzidas para

menos de 400 depois que saí da Secretaria, porque entregaram para uma empresa

fazer em vez de fazer diretamente com as Prefeituras, sob a supervisão da Emater,

como tínhamos planejado. As 1.020 barragens se transformaram em menos de 300

barragens naquela região árida do Norte e do Nordeste de Minas Gerais. Visito cada

Município desses e vejo as barragens que foram construídas. São boas barragens, no

entanto o custo foi elevadíssimo. A minha sugestão é que o governo do Estado

procure trabalhar para que o recurso venha para a Cohab, mas que também a própria
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Cohab procure municipalizar as ações de construção. Elas sairão mais baratas, e

teremos como construir mais casas para o nosso povo.

Sr. Presidente, outro assunto que gostaria de abordar é a comemoração dos 10

anos do lançamento do cartão SUS. Qual era o objetivo do cartão SUS? Qualquer

cidadão brasileiro, em qualquer parte do País, teria um cartão magnético e, ao ser

atendido no posto de saúde ou no hospital, iria apresentá-lo. Na base de dados do

hospital e do posto de saúde, era só passar o cartão que já apareceria a história

clínica do cidadão. Estaria escrito quando e onde ele foi atendido, quem o atendeu, o

nome do médico, o que foi receitado e que exames foram feitos. Hoje o Sistema

Único de Saúde tem uma superposição fantástica de exames. Uma parte dos

médicos - não digo todos - são preguiçosos. Não encostam no doente. O paciente

chega, e ele nem pega no cidadão, não põe estetoscópio para sentir seu coração,

não mede sua pressão. Olha para o sujeito e, de cara, manda ele fazer exame de

fezes, de urina, de sangue. Sem o controle do cartão, a cada visita ao posto de

saúde, é solicitado mais um exame de sangue, um de urina e um de fezes. Isso onera

o sistema, e, além do mais, os postos de saúde, os hospitais públicos e até os

hospitais particulares acabam inscrevendo pelo SUS pacientes que têm planos de

saúde. Isso arrebenta a estrutura da saúde no Brasil. Um dinheiro que poderia estar

sendo mais bem-aproveitado para o sistema de saúde não está porque falta o cartão

SUS. Há 10 anos, o governo lançou o programa do cartão SUS. Sr. Presidente, há 10

anos, tínhamos R$610.000.000,00 disponíveis para o treinamento de 30 mil

funcionários públicos municipais e estaduais e para a montagem da base de dados

computadorizada para o controle do cartão SUS, a que cada cidadão teria direito.

Passados 10 anos, gastaram R$397.000.000,00. Ninguém sabe quantas pessoas

foram treinadas, parece-me que nenhuma. Pelo menos em cidades que conheço,

nenhuma foi treinada para usar o cartão SUS, porque ele não existe, não foi

implantado.

Lembro-me muito bem, quando Prefeito, em 2003 e 2004, de que tentei implantar,

por conta própria, o cartão de saúde em meu Município, porque sei que há um

buraco, um rombo enorme dos planos de saúde e da repetição de procedimentos. O

cidadão vai a um posto de saúde, recebe uma receita e, muitas vezes, nem compra o
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remédio, porque não há acompanhamento se ele comprou ou não, se ganhou ou não,

se não tem dinheiro. Ele volta ao posto de saúde, faz mais uma consulta, são

repetidos seus exames, são doados ou receitados novos remédios. Há uma

superposição. O sistema de saúde tem muitos buracos. Além da tabela do SUS, que

é baixa, temos esses vazios, esses buracos-negros, que precisam ser controlados. A

minha reclamação é em relação ao governo federal. Que Minas Gerais possa, por

meio de Marcus Pestana, seu competente Secretário de Saúde, assumir o desafio e

colocar o cartão SUS para funcionar no Estado.

Minas tem competência para isso. Se quiser e tiver determinação, o Secretário

Marcus Pestana fará em Minas o cartão SUS. Tenho a certeza de que a economia do

sistema de saúde superará 30% do que é gasto hoje pelos governos federal e

estadual para atender aos pacientes do SUS.

Sr. Presidente, estas são as minhas considerações. Gostaria de agradecer e

renovar o meu convite a todos para a reunião especial, à noite, em homenagem aos

Correios pelos seus 40 anos, com a presença do Ministro das Comunicações, Hélio

Costa.

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.

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 3.483/2009, da

Comissão de Direitos Humanos, 3.484/2009, da Comissão de Educação, 3.485/2009,

da Comissão de Fiscalização Financeira, e 3.486 e 3.487/2009, da Comissão de

Segurança Pública. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas
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nesta reunião pelas Comissões de Educação - aprovação, na 3ª Reunião Ordinária,

em 18/3/2009, dos Projetos de Lei nºs 2.871/2008, da Deputada Gláucia Brandão, e

2.959 e 2.963/2009, do Governador do Estado, e dos Requerimentos nºs 3.417/2009,

do Deputado Weliton Prado, e 3.426 e 3.427/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva;

de Administração Pública - aprovação, na 3ª Reunião Ordinária, em 18/3/2009, dos

Requerimentos nºs 3.432/2009, do Deputado José Henrique, e 3.434/2009, da

Comissão de Justiça; de Direitos Humanos - aprovação, na 4ª Reunião Ordinária, em

18/3/2009, do Requerimento nº 3.424/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; de

Minas e Energia - aprovação, na 4ª Reunião Ordinária, em 18/3/2009, do

Requerimento nº 3.418/2009, dos Deputados Alencar da Silveira Jr., Carlos Pimenta,

Sargento Rodrigues, Sebastião Helvécio e Tenente Lúcio; do Trabalho - aprovação,

na 3ª Reunião Ordinária, em 18/3/2009, dos Projetos de Lei nºs 2.811/2008, do

Deputado Neider Moreira, 2.930/2008, do Deputado Ivair Nogueira, 2.931/2008, do

Deputado Zé Maia, 2.940/2008, do Deputado Ademir Lucas, 2.944/2008, do

Deputado Delvito Alves, 2.976/2009, do Deputado Eros Biondini, 2.983/2009, do

Deputado Antônio Júlio, 2.993/2009, da Deputada Rosângela Reis, 3.007/2009, do

Deputado Antônio Carlos Arantes, e 3.013/2009, do Deputado Fahim Sawan; de

Assuntos Municipais - aprovação, na 4ª Reunião Ordinária, em 18/3/2009, dos

Requerimentos nºs 3.423/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 3.438/2009, do

Deputado Ademir Lucas; de Cultura - aprovação, na 3ª Reunião Ordinária, em

18/3/2009, dos Requerimentos nºs 3.425 e 3.440/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva; e de Turismo - aprovação, na 2ª Reunião Ordinária, em 19/3/2009, dos

Requerimentos nºs 3.431 e 3.439/2009, do Deputado Doutor Viana (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 especial de logo mais, às 20 horas, nos termos do edital de

convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
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FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 11/3/2009

Às 14h31min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Jayro

Lessa, Adelmo Carneiro Leão, Inácio Franco e Lafayette de Andrada, membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Zé

Maia, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,

considera-a aprovada e solicita aos membros da Comissão presentes que a

subscrevam. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria

constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica o

recebimento da seguinte correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, na

data mencionada entre parênteses: ofícios dos Srs. Carlos Alberto Pavan Alvim,

Subsecretário da Casa Civil (6/3/2009); Euvaldo Bittencourt Júnior, Gerente de

Projeto da Secretaria Especial dos Direitos Humanos; Hipérides Ateniense, do Comitê

de Acompanhamento e Análise de Propostas de Parceria Público Privadas; Sr. Max

Fernandes dos Santos, Gerente Regional de Negócios da Caixa Econômica Federal

(21) (7/3/2009). O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para

as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 899/2007

(Deputado Inácio Franco) e 2.763/2008 (Deputado Juarez Távora) no 1º turno. O

Presidente registra a presença dos Vereadores Adilson Quintino Oliveira, Abel de

Oliveira Gomes, Divino Gonçalves Pereira Júnior, Francisco Joaquim de Medeiros,

Genes Freitas Tomaz, João Medeiros da Costa, Marcos Antônio Batista Xavier e

Nubes Paulo Batista, da Câmara Municipal de Gurinhatã. Passa-se à 1ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre

proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Registra-se a presença do Deputado

Antônio Júlio. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os

pareceres pela rejeição dos Projetos de Lei nºs 864/2007 (relator: Deputado Adelmo

Carneiro Leão, em virtude de redistribuição) e 1.447/2007 (relator: Deputado

Lafayette de Andrada); e pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.179/2008

com as Emendas nºs 1 e 2 (relator: Deputado Jayro Lessa). Os Deputados Adelmo

Carneiro Leão e Antônio Júlio se retiram da reunião. O Projeto de Lei nº 1.121/2007 é

retirado da pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado Lafayette de Andrada,
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aprovado pela Comissão. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, é aprovado o

Requerimento nº 3.176/2008, e são rejeitados os Requerimentos nºs 3.151 e

3.152/2008. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Adelmo Carneiro Leão em

que solicita seja realizada reunião de audiência pública para debater a situação

econômica do Estado; e Antônio Júlio em que solicita seja encaminhado ao Diretor-

Geral do DER-MG pedido de informações sobre o processo administrativo para

locação de veículos destinados a atividades de fiscalização, especificando a

modalidade licitatória, o objeto licitado e as empresas participantes. Cumprida a

finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 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 março de 2009.

Jayro Lessa, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Inácio Franco - Lafayette de

Andrada.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

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

11/3/2009

Às 14h32min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

e os Deputados João Leite e Tenente Lúcio, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Tenente Lúcio,

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

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

reunião se destina a tratar de assuntos de interesse da Comissão e comunica o

recebimento da seguinte correspondência: ofícios do Sr. Paulo Alkmin, Ouvidor de

Polícia, encaminhando cópia de denúncia sobre possível envolvimento de policiais

civis lotados no Ciretran da 25ª DRPC de Poços de Caldas; e cópia do procedimento
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referente a denúncia nº 17.533, para encaminhamento de medidas que julgar

cabíveis. O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as

quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 3.011/2009 e

2.894/2008, no 1º turno (Deputada Maria Tereza Lara); 2.826/2008, em turno único

(Deputado Rômulo Veneroso). 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 João

Leite, Rômulo Veneroso, Tenente Lúcio e da Deputada Maria Tereza Lara em que

solicitam seja realizada reunião para ouvir o Sr. Maurício Campos Júnior, Secretário

de Defesa Social, sobre a política de segurança do Estado; Antônio Júlio em que

solicita seja realizada reunião de audiência pública, em Pitangui, para debater o

aumento da criminalidade. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece

a presença 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 março de 2009.

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

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 11/3/2009

Às 14h37min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas Rosângela Reis

e Cecília Ferramenta e o Deputado Ronaldo Magalhães, membros da supracitada

Comissão. Está presente, também, o Deputado Carlin Moura. Havendo número

regimental, a Presidente, Deputada Rosângela Reis, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do Deputado Ronaldo Magalhães, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

apreciar a matéria constante na pauta e acusa o recebimento das seguintes

proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projeto de Lei nºs

1.055/2007, 2.954/2008 e 3.016/2009, em turno único (Deputada Cecília Ferramenta);

2.807, 2.930, 2.940, 2.942 e 2.944/2008, 2.970, 2.993, 2.999, 3.007, 3.013, 3.019,

3.022/2009, em turno único (Deputado Walter Tosta); 2.957/2008 e 2.990/2009, em
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turno único (Deputado Elmiro Nascimento); 2.976, 2.978, 2.982 e 2.983/2009, em

turno único (Deputado Ivair Nogueira); 642/2007, em 1º turno, e 2.995/2009, em turno

único (Deputada Rosângela Reis). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. Na fase de discussão do parecer da relatora, Deputada

Rosângela Reis, que conclui pela rejeição dos Substitutivos nºs 3 e 4 e da Emenda nº

3, apresentados, no 1º turno, ao Projeto de Lei nº 1.874/2007, a Presidente defere o

pedido de vista da Deputada Cecília Ferramenta. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte

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

dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em

turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 2.441 com a Emenda nº 1,

2.664 e 2.892/2008 (relatora: Deputada Cecília Ferramenta); 2.742, 2.907, 2.909,

2.911, 2.915, 2.916, 2.917/2008, este com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Walter

Tosta), que receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 3.411 e 3.412/2009. Submetidos a

discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação

Final dos Projetos de Lei nºs 2.851, 2.875, 2.881, 2.893, 2.899/2008. Passa-se à 3ª

Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são

aprovados requerimentos dos Deputados Padre João em que solicita seja realizada

audiência pública, no Município de Santo Antônio do Amparo, para discutir e dar

encaminhamento à situação das vítimas de acidente de trânsito ocorrido com

trabalhadores rurais nesse Município; Antônio Carlos Arantes em que solicita seja

realizada audiência pública para discutir a crise do setor de exploração de pedra

quartzito no Município de Alpinópolis. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença 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 março de 2009.

Rosângela Reis, Presidente - Cecília Ferramenta - Elmiro Nascimento - Ivair

Nogueira - Walter Tosta.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 3ª SESSÃO
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LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 11/3/2009

Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e

os Deputados Juninho Araújo, Paulo Guedes e Vanderlei Jangrossi, membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Gláucia

Brandão, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do

Deputado Juninho Araújo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e acusa o

recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados

a seguir: Projetos de Lei nºs 335/2007 (Deputada Gláucia Brandão) no 1º turno;

2.937/2008 (Deputado Paulo Guedes); 2.946/2008 (Deputado Juninho Araújo) e

3.006/2009 (Deputado Vanderlei Jangrossi) em turno único. Passa-se à 2ª Fase da 2ª

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

dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em

turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 2.906/2008 (relator:

Deputado Getúlio Neiva) e 2.933/2008 (relator: Deputado Juninho Araújo), que

receberam parecer por sua aprovação. Submetido a discussão e votação, é aprovado

o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 2.888/2008. 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 da Deputada Gláucia Brandão e do Deputado Carlin Moura em que

solicitam seja realizada reunião desta Comissão com o objetivo de ouvir Sr. Paulo

Brant, Secretário de Estado de Cultura, para apresentar o planejamento da referida

Secretaria relativo ao biênio 2009-2010, e da Deputada Gláucia Brandão em que

solicita seja realizada reunião desta Comissão para colher subsídios para apreciação

do Projeto de Lei nº 335/2007, de autoria do Deputado Arlen Santiago. Cumprida a

finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 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 março de 2009.

Gláucia Brandão, Presidente - Vanderlei Jangrossi - Getúlio Neiva - Juninho Araújo.
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ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 12/3/2009

Às 9h37min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Tenente Lúcio,

Antônio Carlos Arantes e Braulio Braz, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Tenente Lúcio, declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Braulio Braz, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

apreciar a matéria constante da pauta e comunica o recebimento de ofício do Sr.

Ronaldo Sucato, Presidente do Sistema Ocemg publicado no “Diário do Legislativo”,

em 17/1/2009. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

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

discussão e votação, é aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 2.901/2009

(relator: Deputado Tenente Lúcio), que recebeu parecer por sua aprovação.

Submetido a votação, é aprovado o Requerimentos nº 3.378/2009. Passa-se à 3ª

Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são

aprovados requerimentos dos Deputados Antônio Carlos Arantes em que solicita seja

designado representante da Comissão no evento denominado "Marcha ao Café",

previsto para 16 de março próximo, no Município de Varginha, em apoio ao setor

cafeeiro; Carlos Pimenta em que solicita reunião de audiência pública, no Município

de Montezuma para debater a revitalização do Balneário Águas Quentes; e Tenente

Lúcio, Antônio Carlos Arantes e Braulio Braz em que solicitam reunião de audiência

pública com a Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial para debater os

efeitos da crise econômica na cadeia produtiva do café. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de março de 2009.

Tenente Lúcio, Presidente - Carlos Gomes.
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ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 12/3/2009

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Lúcia

Mendonça e os Deputados André Quintão e João Leite, membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado André Quintão,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado

João Leite, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada

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

reunião se destina a apreciar assuntos de interesse da Comissão e comunica o

recebimento de correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, na data

mencionada entre parênteses: ofício do Sr. Joaquim Alves de Andrade,

Desembargador Coordenador do Projeto Novos Rumos na Execução Penal

(6/3/2009). 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 João Leite em que solicita seja realizada reunião de

audiência pública, para discutir os problemas apresentados pela comunidade do

Bairro Jardim Colonial, no Município de Ribeirão das Neves, bem como verificar o

cumprimento do termo de ajustamento de conduta celebrado entre o Ministério

Público do Estado de Minas Gerais, a RSM Empreendimentos Imobiliários Ltda. e o

referido Município. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

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

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

Sala das Comissões, 19 de março de 2009.

André Quintão, Presidente - Eros Biondini - Ademir Lucas.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/3/2009

Às 11 horas, comparecem na Câmara Municipal de Estrela do Sul os Deputados

Tenente Lúcio e Carlos Gomes, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Tenente Lúcio, declara aberta a reunião,

dá a ata por aprovada e determina aos membros da Comissão presentes que a
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subscrevam. A Presidência informa que a reunião se destina a debater temas

relacionados ao turismo no Município de Estrela do Sul e região. A Presidência

interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Lycurgo Rafael Farani, Prefeito

Municipal de Estrela do Sul; Francisco de Assis Castro Coelho, Presidente da

Câmara Municipal de Estrela do Sul; Gustavo Rabelo Neto, Coordenador de Cultura,

Esportes, Lazer e Turismo da Prefeitura de Abadia dos Dourados, representando

Cátia Maria de Aguiar Lemes, Prefeita desse Município; Dilson Dalpiaz Dias,

Secretário de Turismo do Município de Uberlândia; Daniel Soares, Superintendente

do Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de BH; e Hernani de Castro

Júnior, Vice-Presidente da Federação dos “Conventions e Visitors Bureau” de Minas

Gerais, que são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, Deputado

Tenente Lúcio, autor do requerimento que deu origem ao debate, tece suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

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

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

Sala das Comissões, 19 de março de 2009.

Tenente Lúcio, Presidente - Eros Biondini - Carlos Gomes.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/3/2009

Às 10h3min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Fábio Avelar,

Sávio Souza Cruz, Irani Barbosa e Carlos Gomes, membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Fábio Avelar,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado

Irani Barbosa, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e discutir e

votar proposições da Comissão. O Presidente acusa o recebimento das seguintes

proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs
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16/2007 (parecer sobre emendas) e 2.771/2008 (Deputado Fábio Avelar); 159/2007

(Deputado Gil Pereira); 1.029/2007 (Deputado Irani Barbosa); 1.505/2007 (Deputado

Almir Paraca); 1.970/2007 e 2.858/2008 (Deputado Sávio Souza Cruz), no 1º turno; e

40/2007 (Deputado Sávio Souza Cruz) e 492/2007 (Deputado Gil Pereira), no 2º

turno. 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 3.401/2009. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte

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

Comissão. Submetido a votação, é rejeitado o requerimento do Deputado Doutor

Viana em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para debater o

Projeto de Lei nº 2.771/2008, com voto contrário do Deputado Fábio Avelar. Registra

a presença do Depudado Almir Paraca. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados requerimentos dos Deputados Délio Malheiros em que solicita seja

realizada reunião de audiência pública na cidade de Minas Novas com o intuito de

discutir soluções para preservação do Rio Fanado; Sávio Souza Cruz em que solicita

seja realizada reunião de audiência pública para discutir o andamento das

providências necessárias para a execução da alça viária de interligação da BR-356 à

MG-30, entre Belo Horizonte e Nova Lima, autorizada pela Lei nº 18.042, de 2009, e

Gil Pereira em que solicita seja realizada reunião de audiência pública, em conjunto

com a Comissão de Minas e Energia, na cidade de Montes Claros, para discutir as

reais necessidades para a produção de biodiesel no Norte mineiro. São recebidos

pela Presidência requerimentos dos Deputados Almir Paraca em que solicita seja

realizada visita técnica nas cidades de Sapucaí-Mirim, Camanducaia e Itapeva, onde

estão localizadas as nascentes do Rio Jaguari, para conhecer a realidade desses

mananciais; e Sávio Souza Cruz em que solicita seja realizada audiência pública para

discutir a aprovação e implantação do loteamento Vila Castela II, no Município de

Nova Lima. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de março de 2009.

Fábio Avelar, Presidente - Carlos Gomes.
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ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/3/2009

Às 9h13min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,

Antônio Genaro e Antônio Júlio (substituindo este ao Deputado Vanderlei Miranda,

por indicação da Liderança do PMDB), membros da supracitada Comissão. Estão

presentes, também, a Deputada Gláucia Brandão e o Deputado Doutor Rinaldo.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da Deputada Gláucia Brandão,

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

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

reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e comunica o recebimento

da seguinte correspondência: ofício da Sra. Beatriz Affonso, Diretora do Centro pela

Justiça e o Direito Internacional - Cejil -, do Rio de Janeiro, encaminhando à

Comissão um exemplar do livro intitulado “Implementação das Decisões do Sistema

Interamericano de Direitos Humanos: Jurisprudência, Instrumentos Normativos e

Experiências Nacionais. 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

rejeição da Emenda nº 1 ao Projeto de Lei nº 1.175/2007 (relator: Deputado Durval

Ângelo), no 1º turno. 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 3.424/2009. 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 do Deputado Durval Ângelo (9) em que solicita seja

encaminhado ao Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Araçuaí, Sr.

Walter Zwicker Eslsail Júnior, pedido de providências para agilizar o proferimento da

sentença referente aos autos do Processo nº 003402006733-5, sobre prática do

crime de tortura, em que figuram como denunciados os policiais Nilmar Carvalho

Costa e Rídio Soares Filho, dando-se ciência ao Promotor de Justiça da Comarca, Sr.

Fabrício Costa Lobo desse requerimento; seja encaminhada à Promotoria do



____________________________________________________________________________
859

Patrimônio Público pedido de providências com relação a denúncia de arbitrariedades

que estariam ocorrendo na Secretaria Municipal de Educação de Ouro Preto,

apresentada na reunião realizada em 11/3/2009, por Jonas Antônio Silva Nicolino;

sejam encaminhados à Chefia da Polícia Civil e ao Comando-Geral da PMMG cópia

das notas taquigráficas da reunião de 11/3/2009 e pedido de providências para

apuração dos fatos relatados por esse cidadão; sejam encaminhados à Promotoria do

Patrimônio Público, à Secretaria de Defesa Social e à Chefia da Polícia Civil cópia

das notas taquigráficas da reunião de 16/3/2009 e pedido de providências para a

apuração dos fatos relatados referentes ao processo de licitação para aquisição de

invólucros destinados a coleta de provas utilizados pelos profissionais da perícia

técnica do Estado; seja encaminhado ao Diretor do Instituto de Criminalística pedido

de providências para a elaboração de um laudo sobre as condições de funcionamento

do laboratório desse órgão, especificando que tipo de material é despejado na rede

de esgoto; sejam encaminhadas ao Presidente da Associação Brasileira de

Criminalística cópias das notas taquigráficas e da gravação da reunião de 16/3/2009,

para análise das questões relacionadas com a situação dos profissionais da perícia

técnica no Estado; seja encaminhada ao Escritório de Direitos Humanos cópia das

notas taquigráficas da reunião de 29/5/2008, para que seja analisada a possibilidade

de ajuizar ação em favor do filho da Sra. Raimunda Mendes Pereira Antunes,

relativamente a denúncia de erro médico; seja reiterado pedido de providências

encaminhado ao Comando-Geral da PMMG e à Corregedoria da Polícia Militar,

constante no Ofício nº 978/2007/SGM, que se refere a atos de abuso de autoridade

que teriam sido praticados contra o Sr. Donaldo Antônio de Castro Pedroso; seja

realizada reunião, para, em audiência pública com convidados que menciona, debater

o Programa Vila Viva, da Prefeitura Municipal 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, 19 de março de 2009.

Durval Ângelo, Presidente - Antônio Genaro.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 3ª SESSÃO
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LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/3/2009

Às 9h38min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Carlos Pimenta e Doutor Rinaldo, membros da supracitada Comissão. Estão

presentes, também, a Deputada Rosângela Reis e o Deputado Adelmo Carneiro

Leão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Carlos Mosconi, declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Carlos

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

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

reunião se destina a discutir a situação atual da epidemia de dengue no Estado, bem

como as medidas adotadas para seu combate. A Presidência interrompe a 1ª Parte

da reunião para ouvir os Srs. Giovanini Evelim Coelho, Coordenador-Geral do

Programa Nacional de Dengue, representando José Gomes Temporão, Ministro da

Saúde; Luiz Felipe Caram Guimarães, Subsecretário de Vigilância e Saúde da SES,

representando Marcus Pestana, Secretário de Estado de Saúde; Francisco Lemos,

Gerente de Vigilância Ambiental da SES; Marcelo Gouvêa Teixeira, Secretário

Municipal de Saúde de Belo Horizonte; e Carlos Eduardo Ferreira, Presidente do

Instituto Brasileiro de Desenvolvimento de Estudos do Setor de Saúde - IBDESS -; e

a Sra. Gilvânia Westin Cosenza, médica epidemiologista da Gerência de Vigilância

em Saúde, os quais são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, como

autor do requerimento que deu origem ao debate, faz suas considerações iniciais e,

em seguida, concede a palavra ao Deputado Carlos Pimenta, co-autor do

requerimento. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas

exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das

notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-

se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de

proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são

aprovados requerimentos dos Deputados Neider Moreira em que solicita seja

formulado ao Secretário de Estado de Saúde, Sr. Marcus Pestana, pedido de

sugestão de criação de comissão para solucionar os conflitos relativos às questões

de saúde do Município de Itaúna; Carlos Pimenta solicitando a realização de

audiência pública para debater o funcionamento da Fundação Hemominas;
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Adalclever Lopes em que pede o encaminhamento, ao Secretário de Estado de

Saúde, Sr. Marcus Pestana, de solicitação de instalação de uma unidade da

Hemominas no Município de Caratinga; Eros Biondini, em que solicita a realização de

reunião conjunta com as Comissões de Participação Popular e do Trabalho,

Previdência e Ação Social, para ouvir o Subsecretário de Políticas Antidrogas, Sr.

Cloves Benevides, a respeito do Centro de Referência em Álcool e Drogas - Cread -;

Hely Tarqüínio em que solicita a realização de audiência pública para debater o

funcionamento e gargalos do Tratamento Fora do Domicílio - TFD, do SUS-Fácil, e

sua respectiva regulação; e Carlos Mosconi (2) em que solicita seja encaminhado

ofício à Secretaria de Saúde informando que o Hospital Governador Israel Pinheiro

não está realizando cirurgia histeroscópia para remoção de pequenos pólipos intra-

uterinos, por falta de aparelho específico; e seja realizada reunião para debater a

eficiência terapêutica e as vantagens econômicas da ecoesclerpterapia com espuma

no tratamento de varizes. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos parlamentares, dos convidados e do público em geral, convoca os

membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária de amanhã, dia 19, no

Município de Divinópolis, para debater o déficit de leitos hospitalares nesse Município,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de março de 2009.

Carlos Mosconi, Presidente - Doutor Rinaldo - Domingos Sávio.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.952/2008

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Lafayette de Andrada, o projeto de lei em tela visa a

declarar de utilidade pública a Associação dos Diabéticos de Santos Dumont, com

sede nesse Município.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.952/2008 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Diabéticos de Santos Dumont, que possui como finalidade precípua coordenar,

dar proteção e orientar as pessoas portadoras de diabetes residentes na localidade.

Procura, dessa maneira, melhorar sua condição de vida, conscientizando-as sobre a

importância de um tratamento adequado e do controle da doença.

Para alcançar suas metas, promove palestras e eventos para divulgar meios

preventivos e de convivência com a doença; oferece medicamentos a pacientes

carentes; estimula seus associados a aderir às práticas de lazer, esporte e cultura,

através de parcerias com entidades afins.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.952/2008.

Sala das Comissões, 19 de março de 2009.

Fahim Sawan, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.016/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Pastoral do Menor da Paróquia Nossa Senhora de Montes Claros e

Beato José de Anchieta, com sede nesse Município.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.016/2009 pretende declarar de utilidade pública a Pastoral do

Menor da Paróquia Nossa Senhora de Montes Claros e Beato José de Anchieta, com

sede nesse Município, que possui como finalidade precípua prestar assistência às

crianças e adolescentes carentes, na faixa etária de 7 a 17 anos, residentes na
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localidade.

A entidade promove ações nas áreas educacional, social, cultural, de lazer e de

saúde; prepara os adolescentes para o mercado de trabalho, oferecendo-lhes cursos

profissionalizantes, e celebra convênios com órgãos públicos e entidades privadas,

visando ampliar e subsidiar suas iniciativas.

Dessa maneira, disponibiliza para os seus assistidos um ambiente saudável,

visando melhorar suas condições de vida e bem-estar.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.016/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 18 de março de 2009.

Cecília Ferramenta, relatora.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

COMUNICAÇÃO

- O Sr. Presidente despachou, em 19/3/2009, a seguinte comunicação:

Do Deputado Zé Maia, notificando o falecimento da Sra. Ana Cássia Rodrigues,

ocorrido no dia 18/3/2009, em São Paulo. (- 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 o Sr. Carlos Alberto Teixeira de Oliveira por sua eleição

para o cargo de Presidente do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças de Minas

Gerais - Ibef-MG (Requerimento nº 3.217/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a Cooperativa Agropecuária Vale do Rio Doce por seus 50

anos de fundação (Requerimento nº 3.220/2009, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com a Associação Comercial de Governador Valadares por seus

70 anos de fundação (Requerimento nº 3.221/2009, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com os Srs. Paulo César Bontempo e Airton da Silva Machado
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pela inauguração, em Sete Lagoas, da concessionária de automóveis Alliance

Automobili - Citroën (Requerimento nº 3.222/2009, do Deputado Jayro Lessa);

de aplauso ao Sr. Roberto Noronha Filho, Presidente do Belo Horizonte Convention

& Visitors Bureau e criador do projeto BH Espera por Você (Requerimento nº

3.249/2009, do Deputado Ademir Lucas);

de congratulações com o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças de Minas

Gerais - Ibef-MG - pela posse de sua diretoria para o biênio 2009-2011

(Requerimento nº 3.291/2009, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com a Sra. Carmen Rocha Dias, Presidente do Conselho

Estadual da Mulher, pela passagem do Dia Internacional da Mulher (Requerimento nº

3.404/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Cel. PM Eduardo de Oliveira Chiari Campolina por sua

posse no Comando da 14ª Região da PMMG (Requerimento nº 3.406/2009, do

Deputado Doutor Viana).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 24 DE MARÇO DE 2009

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.961/2009

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe visa dar

denominação à escola estadual de ensino fundamental localizada no Município de

Teófilo Otôni.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art. 103, I,

“b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.961/2009 visa dar a denominação de Escola Estadual

Professora Maria Lúcia Gomes Ribeiro à escola estadual de ensino fundamental

situada no Córrego da Areia - Fazenda Saudade, no Distrito de Pedro Versiani,

Município de Teófilo Otôni.

Trata-se de justa homenagem à memória de Maria Lúcia Gomes Ribeiro, que, além

de ter sido destaque como professora na região, foi também diretora escolar por dois

mandatos.

Pelos relevantes serviços prestados à sociedade e por ter contribuído para a

formação de gerações de alunos daquela comunidade, onde ampliou o atendimento

escolar, é meritória a homenagem que lhe é prestada com a utilização de seu nome

para denominar a escola estadual situada no Distrito de Pedro Versiani.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.961/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 19 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.964/2009
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Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe visa dar

denominação à escola estadual de ensino fundamental e médio situada no Município

de Janaúba.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art. 103, I,

“b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.964/2009 visa dar a denominação de Dr. José Esteves

Rodrigues à escola estadual de ensino fundamental e médio localizada na Avenida

Teófilo Pires, s/nº, no Distrito de Quem Quem, Município de Janaúba.

Natural de Sete Lagoas, o homenageado destacou-se como político ilustre que,

ingressando na política em 1931 e tornando-se deputado federal em 1945, exerceu

essa função por vários mandatos, até 1961. Exerceu 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 imóvel que

abriga aquela unidade de ensino.

Diante dessas considerações, é justa e meritória a pretensão de gravar seu nome

no prédio da referida escola estadual.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.964/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 19 de março de 2009.

Carlin Moura, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.965/2009

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe visa dar

denominação a escola estadual de ensino médio situada no Município de Olaria.
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Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art. 103, I,

“b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.965/2009 visa dar a denominação de Escola Estadual

Joaquim Alves de Carvalho à escola estadual de ensino médio situada no Município

de Olaria.

A apresentação do projeto decorre de pedido formulado pelo colegiado da referida

escola estadual, o qual, em reunião realizada em 5/4/2008, aprovou por unanimidade

a proposta de homenageá-lo.

Joaquim Alves de Carvalho exerceu, por vários anos, a função de auxiliar de

serviços gerais, foi efetivado por meio de concurso público e trabalhou até aposentar-

se por invalidez. Homem honrado e sábio, fez de uma atividade modesta uma missão

digna em favor do ensino.

Em reconhecimento ao seu trabalho, é justo lhe seja prestada homenagem

duradoura pelo empréstimo de seu nome para denominar o referido bem público.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.965/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 19 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.967/2009

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe visa dar

denominação a escola estadual de ensino fundamental e médio situada no Município

de Ribeirão das Neves.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art. 103, I,
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“b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.967/2009 visa dar a denominação de Escola Estadual

Washington Modesto Gontijo de Faria à escola estadual de ensino fundamental e

médio situada na Rua 27, nº 52, no Bairro San Marino, Município de Ribeirão das

Neves.

O projeto encaminhado pelo Governador do Estado tem o objetivo de prestar justa

homenagem à memória de Washington Modesto Gontijo de Faria, que foi professor e

Prefeito do Município de Ribeirão das Neves, ao qual prestou relevantes serviços,

principalmente, na área da educação: construiu e reformou prédios escolares;

valorizou os profissionais da educação e ofereceu à população um ensino de

qualidade. Empreendedor sempre preocupado com o progresso do Município, o

homenageado realizou obras de infra-estrutura que redundaram em benefício da

saúde pública.

Diante dessas considerações, é justa e meritória a pretensão de gravar seu nome

no prédio da referida escola estadual.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.967/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 19 de março de 2009.

Gláucia Brandão, relatora.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 25 DE MARÇO DE 2009

ATA

ATA DA 4ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 19/3/2009

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

Ivair Nogueira - Exibição de vídeo - Entrega de placa - Lançamento de selo - Palavras

do Ministro Hélio Costa - Apresentação musical - Palavras do Sr. Presidente -

Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - Weliton Prado - Adelmo Carneiro Leão -

Antônio Júlio - Carlin Moura - Carlos Gomes - Dalmo Ribeiro Silva - Domingos Sávio -

Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia Brandão - Ivair Nogueira - Maria Tereza Lara -

Rosângela Reis - Sebastião Helvécio - Vanderlei Miranda.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Às 20h14min, 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 Getúlio Neiva, 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 Empresa Brasileira de Correios

e Telégrafos - ECT - pelos 40 anos de sua criação.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Senador Hélio

Costa, Ministro de Estado das Comunicações; Desembargador Reynaldo Ximenes, 2-
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º-Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, representando o Presidente,

Desembargador Sérgio Antônio de Resende; Vereador Fred Costa, representando a

Câmara Municipal de Belo Horizonte; Deputado Luiz Tadeu Leite, Prefeito Municipal

de Montes Claros; Fernando Miranda Gonçalves, Diretor dos Correios em Minas

Gerais; e Deputados Doutor Viana, 1º-Vice-Presidente desta Casa, e Ivair Nogueira,

autor do requerimento que deu origem a esta homenagem.

Registro de Presença

O locutor - Gostaríamos de registrar a presença, neste ato, dos Exmos. Srs.

Senador Murilo Badaró, Presidente da Academia Mineira de Letras; Márcio Neves

Penido, Presidente da Associação de Cegos Louis Braille; Marcos André Carneiro

Naves, Presidente da Amirt; João Furtado D’Ávila, Diretor Regional dos Correios do

Acre; Anibal Teixeira, ex-Ministro do Planejamento e Presidente do Instituto JK; ex-

Deputado Federal Marcos Tito; Thiago Pereira, atleta medalhista olímpico; Felipe

Marinho, atleta medalhista do Pan-Americano; Prof. Jaime Tolentino, Secretário de

Esportes de Montes Claros; Cárlucio Gonçalves, Presidente do Sigemg e

representante da Associação Brasileira da Indústria Gráfica - Regional Minas Gerais;

Ademir Salvador Lopes, Presidente da Associação das Empresas Prestadoras de

Serviços Postais do Estado de Minas Gerais - Abrapost -; Getúlio Gontijo de Amorim,

assessor parlamentar do Instituto Estadual de Florestas; Sérgio Bruno Zech Coelho,

Presidente do Minas Tênis Clube; Leonardo Motta, Diretor de Expansão do “Diário do

Comércio”; da Exma. Sra. Beth Pimenta, Presidente do Conselho da Mulher e Vice-

Presidente da Associação Comercial de Minas - ACMinas -; dos Exmos. Srs. Wagner

Sá, Presidente da Fundação ACMinas; Coroacy Nunes, Presidente da Confederação

Brasileira de Desportos Aquáticos; Pedro Magalhães, Diretor de Gestão de Pessoas

dos Correios; Evaldo Genner de Fátima, Coordenador Institucional Norte Minas; da

Exma. Sra. Maria Cristina Abreu, Diretora de Promoção de Responsabilidade Social,

representando o ex-Deputado João Batista de Oliveira, Subsecretário de Direitos

Humanos; do Exmo. Sr. Ricardo Mattioli, coordenador do Projeto Paraolímpico; da

Exma. Sra. Elizabeth, Diretora da Escola São Rafael; e do Exmo. Sr. Flávio Leroy,

Prefeito Municipal de Esmeraldas.

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

pelo 1º-Sargento Leonardo de Lima da Silva, saxofonista da Academia Musical

Orquestra Show, da Polícia Militar de Minas Gerais.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Ivair Nogueira

Exmos. Srs. Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da Assembleia Legislativa

do Estado de Minas Gerais; meu amigo Senador Hélio Costa, Ministro das

Comunicações; Desembargador Reynaldo Ximenes, 2º-Vice-Presidente do Tribunal

de Justiça do Estado de Minas Gerais, representando o Exmo. Sr. Desembargador

Sérgio Antônio de Resende, Presidente do Tribunal de Justiça; Vereador Fred Costa,

representando a Câmara Municipal de Belo Horizonte; Luiz Tadeu Leite, Prefeito de

Montes Claros; Fernando Miranda Gonçalves, Diretor dos Correios em Minas Gerais;

Deputado Doutor Viana, 1º-Vice-Presidente da Assembleia Legislativa; senhoras e

senhores; lideranças presentes; e meus colegas Deputados e Deputadas Estaduais,

boa noite.

Meu caro amigo Presidente Alberto Pinto Coelho, inicialmente quero dividir a autoria

dessa iniciativa com o Deputado que nos deixou por uma missão muito mais

importante: a de ser Prefeito de Montes Claros. Digo isso porque essa iniciativa, no

ano passado, foi de autoria do Deputado Luiz Tadeu Leite. Então quero dividi-la não

só com você, Prefeito de Montes Claros, meu amigo e companheiro do PMDB, mas

com todos os Deputados desta Casa, que a aprovaram por unanimidade. Em

especial, quero dividi-la com a nossa Bancada do PMDB.

A história postal do Brasil está associada ao desenvolvimento do nosso país. Desde

o período colonial, quando Pero Vaz de Caminha escreveu a primeira carta oficial,

depois enviada ao Rei de Portugal, passando pelos períodos imperial e republicano,

até os dias de hoje, a Empresa de Correios e Telégrafos comprova que está presente

a cada passo que é dado pelo nosso gigantesco país. Em 40 anos de trajetória, os

Correios são o símbolo de uma comunicação democrática. O serviço postal é para

todos: ricos, pobres, crianças, adultos, moradores da cidade e do campo. Com

eficiência, a empresa faz chegar aos lugares mais longínquos do Brasil a mensagem

que alguém aguarda cheio de esperança. É a notícia urgente, um documento
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importante, uma encomenda, um cartão de feliz aniversário, votos de feliz Natal,

próspero Ano Novo ou uma mensagem de consolo e uma palavra amiga em um

momento de tristeza. Essa história de dedicação à comunicação começou há quatro

décadas. No dia 20/3/69, uma lei determinou a criação da Empresa Brasileira de

Correios e Telégrafos. Naquele momento, os setores produtivos no Brasil estavam

em pleno desenvolvimento. Os Correios passam a mostrar que não existe distância e

que qualquer trajeto pode ser percorrido. Já na década de 70, criam serviços para

atender a empresas, medidas para agilizar a entrega em todas as Capitais, centros

regionais, pequenas localidades e até fora do País. Os Correios rompem os

obstáculos por terra e ganham o mar e o céu com suas operações internacionais. A

excelência e a pontualidade na prestação de serviços têm dado aos Correios os

primeiros lugares no quesito produtividade. Mérito reconhecido por famosos institutos

internacionais de pesquisas e revistas nacionais especializadas. Seu trabalho social,

em campanhas de incentivo ao aleitamento materno, recolhimento de doações para

vítimas de calamidades, campanhas de preservação ambiental, projetos na área da

educação, voluntariado, apoio ao Fome Zero, instalação de telecentros para levar a

internet a todos os lugares, tudo isso faz a empresa conquistar o seu devido

reconhecimento.

Em 2001, concretiza a meta de cobertura de 100% dos 5.561 Municípios brasileiros

e, confirmando sua responsabilidade de promover a inclusão social, lança o Banco

Postal. Não é por acaso que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos alcançou

um feito inédito: o seu nome está em uma lista criada por uma respeitada

organização com sede em Nova Iorque e publicada pela revista norte-americana

“Forbes”. Os Correios conquistaram ainda a primeira posição no quesito

responsabilidade entre as empresas de correio de todo o mundo. Destaque no ramo

de logística e, de todas as empresas brasileiras citadas na pesquisa, foi considerada

uma das mais confiáveis. Entre os critérios de avaliação pesaram inovação, produtos

e serviços, liderança, ambiente de trabalho, cidadania, gestão corporativa e

desempenho. E não é tudo. Segundo levantamento do Ibope, os Correios aparecem

entre as instituições que têm mais confiança da população: 91% de confiabilidade e

credibilidade. Atribuo esse mérito ao trabalho do Ministro das Comunicações, Hélio
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Costa. Ele vem trazendo conquistas importantes para o nosso país, como inclusão

digital, ampliação das rádios comunitárias e implantação da TV digital no Brasil.

Outro destaque a ser lembrado é o Serviço Postal Braille, realizado desde a década

de 70, que, em 2007, passou por uma revolução. Naquele ano, aconteceu a criação

da Central Braille dos Correios, com sede na Capital mineira. Com isso, Minas Gerais

passou a ser referência, por abrigar o primeiro serviço de Correios com transcrição

em braille no mundo. O trabalho da Central recebeu uma grande contribuição, no

início do ano passado, após a sanção da Lei Estadual nº 17.354, de minha autoria,

que assegura às pessoas com deficiência visual o direito de receber demonstrativos

de consumo de água, energia elétrica e telefonia em braille. Essas conquistas só

foram possíveis graças ao criador do método que revolucionou a comunicação entre

os deficientes visuais, Louis Braille. Por isso também é lançado nesta noite o selo

comemorativo dos 200 anos do nascimento desse genial inventor, em homenagem

solicitada pelo Vice-Presidente da Casa, Deputado Doutor Viana.

É preciso elogiar também as ações do Diretor da empresa em Minas, Fernando

Miranda. Ele desempenha um trabalho importantíssimo de satisfação dos

funcionários, por considerar que são eles os responsáveis pela qualidade dos

serviços prestados. Quem contribui para tanto sucesso são os atendentes comerciais,

os operadores de triagem e transbordo, os motoristas e os carteiros. Cada um desses

personagens cumpre diariamente a missão dos Correios de facilitar as relações

pessoais e empresariais. Só em Minas, são 11.500 funcionários. Para representá-los,

quatro deles estão aqui nesta noite: Carlos Eduardo da Silva Marotta, Deícola

Mendes da Silva Filho, Antônio de Melo Cardoso e Priscila Soares Braga. Quero

enfatizar que boa parte do sucesso conquistado pelos Correios se deve a cada um

dos trabalhadores desta empresa, cada funcionário que veste a camisa com orgulho

e compromisso, cada carteiro, atendente, operador e motorista que tem ajudado a

empresa a ter credibilidade e a despertar a confiança do povo brasileiro. É a eles que

dedicamos as homenagens.

Por fim gostaria de fazer aqui uma justa homenagem ao nosso Ministro Hélio Costa.

Se os Correios têm toda essa credibilidade hoje, é porque o Ministério das

Comunicações tem feito por onde e o faz por meio de um mineiro dos mais
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respeitados, o nosso Ministro Hélio Costa. Há poucos dias, fiz uso desta tribuna para

fazer elogios merecidos ao nosso Ministro Hélio Costa, falando da importância do

Ministério das Comunicações e de o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva ter, no seu

governo, uma pessoa que detém os conhecimentos da área de comunicação como o

Ministro Hélio Costa. Os avanços que este país teve, foram citados em meu

pronunciamento, e os que virão com certeza, nos próximos anos, devemos a esse

mineiro, nosso Ministro Hélio Costa. Por isso, Ministro, quando os Correios são

reconhecidos com 91% de credibilidade, volto a um passado bem recente em

Santana dos Montes, próximo a Conselheiro Lafaiete. A comunidade não acreditava

que poderia ter a presença de um Ministro em seu Município, mas V. Exa. Foi conferir

de perto e inaugurar o Banco Postal, que hoje é o maior sucesso e revolucionou

aquela comunidade. Foi uma iniciativa muito importante, porque os Municípios

mineiros não tinham uma agência bancária em função de não compensar

financeiramente manter uma naqueles pequenos Municípios. Por meio dos Correios,

foi implantado o Banco Postal na maioria dos Municípios mineiros, o que fez com que

as Prefeituras tivessem facilidade de fazer os pagamentos e evitassem vários roubos

e assaltos que ocorriam quando os depósitos eram feitos em outras cidades.

Ministro, V. Exa. trouxe muitas coisas boas para Minas Gerais e para o País, como

o Telecentro e a TV Digital, demonstrando que Minas tem uma parte importante hoje

no governo Lula. Além disso, V. Exa. trouxe algo muito importante também para este

Estado. O Deputado Alberto Pinto Coelho sempre o tem elogiado pela iniciativa de

trazer o canal aberto para a TV Assembleia, para que as comunidades de Minas

possam conhecer de perto o trabalho de cada Deputado e saber postular as suas

reivindicações.

V. Exa. não sabe a importância que terá o canal aberto da TV Assembleia, uma

parceria com os Municípios e as Câmaras Municipais. É por tudo isso que viemos

trazer essa simples homenagem aos Correios e, principalmente, a V. Exa., que tem

dado grande contribuição e revolucionado todo o sistema de comunicação. Muito

obrigado.

Exibição de Vídeo

O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo institucional.
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- Procede-se à apresentação do vídeo.

Entrega de Placa

O locutor - O Presidente da Assembleia Legislativa, Deputado Alberto Pinto Coelho,

com o Deputado Ivair Nogueira, autor do requerimento que deu origem a esta

homenagem, o Deputado Doutor Viana, 1º-Vice-Presidente desta Casa, e o Prefeito

Luiz Tadeu Leite, farão a entrega ao Ministro Hélio Costa de placa alusiva a esta

homenagem. A placa a ser entregue contém os seguintes dizeres: “Desde que surgiu,

no início dos anos 60 do passado século, como concretização da atividade

renovadora de um poder público desejoso do desenvolvimento do País, a ECT tem

desempenhado papel inestimável na vida da sociedade. Depois de consolidar-se

como agente do governo, atuando na manutenção do bem-estar social, a empresa

voltou seus olhos também para o âmbito cultural, contribuindo expressivamente para

a preservação do patrimônio do Brasil. Sempre atenta às necessidades de seus

clientes e em sintonia com os avanços tecnológicos, a empresa de correio mais

respeitada do mundo faz-se presente, hoje, na vida de cada um dos brasileiros. A

Assembleia de Minas congratula-se com a Empresa Brasileira de Correios e

Telégrafos por seus 40 anos de existência e rende-lhe este justo preito”.

- Procede-se à entrega da placa.

Lançamento de Selo

O locutor - Neste instante, anunciamos oficialmente o lançamento do selo dos 200

anos do nascimento de Louis Braille, por solicitação do Deputado Doutor Viana, e

convidamos, neste ato, o Sr. Fernando Miranda Gonçalves, Diretor dos Correios em

Minas Gerais, para conduzir esta parte da solenidade. Os Correios lançam o selo

comemorativo dos 200 anos do nascimento de Louis Braille, criador do método que

revolucionou a comunicação entre os deficientes visuais e possibilitou a criação da

Central Braille dos Correios, em 2007, no Estado de Minas Gerais. Pioneiro no País e

criado para atender às diretrizes de inclusão postal do Ministério das Comunicações,

o serviço integra a política de responsabilidade social dos Correios e tem abrangência

nacional.

Para realizar a primeira obliteração do selo, convidamos o Presidente da

Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Deputado Alberto Pinto Coelho; para realizar
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a segunda obliteração do selo, convidamos o Ministro Hélio Costa; para realizar a

terceira obliteração do selo, convidamos o Deputado Doutor Viana, 1º-Vice-

Presidente desta Casa, com o Sr. Márcio Neves Penido, Presidente da Associação de

Cegos Louis Braille; para realizar a quarta obliteração do selo, convidamos o

Deputado Ivair Nogueira; para realizar a quinta obliteração do selo, convidamos o

Deputado Luiz Tadeu Leite, Prefeito Municipal de Montes Claros.

- Procede-se às obliterações do selo.

Palavras do Ministro Hélio Costa

Quero, inicialmente, saudar meu querido amigo, Deputado Alberto Pinto Coelho,

Presidente da nossa Assembleia Legislativa, pela honra que nos dá por esta reunião,

assim como o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, nosso

companheiro e amigo, Desembargador Reynaldo Ximenes, representando o seu

Presidente, Desembargador Sérgio Resende; o Vereador Fred Costa, que representa

a Câmara Municipal de Belo Horizonte; o meu querido amigo, ex-Deputado e agora

Prefeito de Montes Claros, Luiz Tadeu Leite, co-autor do requerimento desta

homenagem à nossa empresa de Correios e Telégrafos; o meu querido amigo

Fernando Miranda Gonçalves, nosso Diretor dos Correios de Minas Gerais,

responsável por obras tão importantes, principalmente as sociais do nosso Estado; o

Sr. 1º-Vice-Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

Deputado Doutor Viana; e os Deputados Ivair Nogueira, Luiz Tadeu Leite e demais

Deputados co-autores do requerimento que deu origem a esta homenagem. Ao iniciar

minhas palavras, faço duas homenagens muito especiais. Primeiramente, ao Felipe

Marinho, medalhista pan-americano e deficiente visual, assentado nesta fileira, a

quem solicito que se levante para que todos o vejam. Felipe é a expressão da

dedicação, da vontade de vencer e da determinação. Campeão de natação e

deficiente visual, prova para cada jovem que nos acompanha pela TV Assembleia,

em qualquer lugar do nosso Estado, que tudo é possível quando se quer e se tem

força de vontade. Parabéns, Felipe, parabéns a sua família e a todos que o apóiam,

em especial a seus amigos dos Correios.

Também faço uma homenagem muito especial ao nosso grande e extraordinário

campeão Thiago Pereira, que tanta honra deu a Minas Gerais e, em especial, à
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minha Barbacena e a Volta Redonda. Ele, que está aqui conosco, ganhou seis

medalhas de ouro nos Jogos Pan-Americanos e tem sido um instrumento de

inspiração no programa social de natação, que o Ministério das Comunicações criou

dentro dos Correios e que já está formando mil crianças totalmente desamparadas,

que nunca tiveram oportunidade de entrar em uma piscina. Esse programa social de

natação, iniciado em Poços de Caldas e que continua em Barbacena, será lançado

em Montes Claros pelo Prefeito Luiz Tadeu Leite amanhã. O Thiago é o padrinho do

nosso programa desenhado para as crianças carentes que vivem na periferia das

cidades de Minas Gerais. Espero que, um dia, com a presença do Presidente da

Federação de Esportes Aquáticos, Coroacy Nunes, possamos levar esse programa a

muitas outras cidades. Estamos fazendo o programa-piloto em Minas Gerais porque o

Ministro é daqui, mas queremos ver esse programa no Brasil inteiro.

Rapidamente, faço algumas considerações sobre a nossa Empresa Brasileira de

Correios e Telégrafos. Há exatamente três anos e meio, os Correios estavam vivendo

uma das suas piores crises. Lamentavelmente, talvez em razão de falta de

brasilidade e responsabilidade de um funcionário, os Correios sofreram uma enorme

investigação e ficamos cerca de um ano e meio passando por uma das mais

meticulosas CPIs do Congresso Nacional. Cheguei ao Ministério das Comunicações

no momento em que a CPI era formada. Nossa maior preocupação durante todo esse

procedimento correto, que apurou denúncias e puniu os responsáveis, era preservar

a marca dos Correios, os funcionários dos Correios, a história dos Correios.

Na verdade, é uma empresa que tem mais de 100 anos de existência, com 110 mil

empregados no País inteiro, e a única empresa presente em todos os Municípios

brasileiros, ou seja, 5.464 Municípios brasileiros têm a presença dos Correios.

Possivelmente não existe nenhuma outra instituição, empresa que tenha a presença

garantida em cada Município brasileiro. Imaginem os senhores cuidar de 40 milhões

de volumes e correspondência por dia! O que esses 110 mil empregados dos

Correios fazem merece o aplauso do Brasil e do mundo. Por isso, recentemente, a

empresa foi escolhida, em uma enquete feita no mundo inteiro, como a empresa de

maior credibilidade e competência como empresa postal. Superou o correio

americano, o correio inglês, o correio francês. De todos os correios que participaram,
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os Correios brasileiros foram o número 1. Já tínhamos muito antes a informação de

que aqui no Brasil, por dois anos consecutivos, os Correios, participando de uma

pesquisa realizada pela revista “Seleções”, divulgada sempre no mês de setembro - e

no ano passado, foi exatamente o mesmo -, os Correios ficaram em 1º lugar em

credibilidade no País.

Tudo isso nos leva a este momento em que comemoramos esses 40 anos dos

Correios. Com toda a tecnologia existente, no momento da convergência da banda

larga, da internet e da TV Digital, tudo o que o mundo está fazendo neste momento

caminha para a convergência digital, e nós ainda, no Brasil, temos na simples carta o

principal instrumento de comunicação do brasileiro. Vejam que coisa fantástica! Ainda

é a carta o instrumento que o brasileiro mais usa para se comunicar. E são os

Correios que levam essa carta a cada lugar do território nacional, por isso vencem os

seus competidores. Quando chegam as empresas poderosas de fora, que vêm

disputar o território brasileiro, elas querem entregar os volumes nos Estados do Rio

de Janeiro e de São Paulo, em Belo Horizonte, nas grandes Capitais e nas grandes

cidades, mas não querem entregar a carta no Alto Jequitinhonha ou no meio da

Floresta Amazônica. Quem faz isso são os Correios. Essa é a diferença.

Temos uma história. O Deputado Ivair Nogueira contou muito bem aqui a nossa

história cronológica. Só para os senhores sentirem como é importante a participação

do Brasil, em 1842 os ingleses criaram o primeiro selo, a primeira estampa, mas

estabeleceram que quem pagava era quem recebia. Dois anos depois, o Brasil aderiu

ao sistema da estampa, mas já estabeleceu que quem pagava era quem mandava a

carta. Então, em 1844, o Brasil já tinha um correio que era respeitado

internacionalmente. E caminhamos para ser essa grande empresa, que está

realmente marcada pela presença principalmente dos nossos carteiros, de todos os

funcionários dos Correios, mas sobretudo daqueles que vão vencendo a chuva, o

cachorro do vizinho e as situações de perigo de chegar a determinados lugares para

entregar uma correspondência. Esses carteiros são 60 mil no Brasil inteiro e

merecem realmente o nosso aplauso e a nossa atenção.

Recentemente, com o Presidente dos Correios e com uma equipe técnica dos

Correios, a convite do correio americano, participamos de um evento em Washington,



____________________________________________________________________________
879

na Capital, onde fizemos uma dissertação dos produtos dos Correios brasileiros para

todos os Presidentes de correios do hemisfério, do Canadá até a Argentina.

Por que fomos convidados? Porque estamos passando a tecnologia postal para

todo o hemisfério, em especial para a América Latina. Reestruturamos o correio da

Argentina; prestamos assistência técnica ao correio do Chile, do Peru, do Uruguai, da

Colômbia; neste momento temos técnicos neste país participando de eventos e

ensinando tecnologia postal; temos convênio com a Venezuela e a Bolívia - todos os

países da América do Sul têm convênio com os Correios brasileiros. Passamos para

eles os produtos que inventamos, como o Sedex 10, que é um produto internacional,

mas foi o Brasil que estabeleceu a forma como se entrega um documento ou um

volume no dia seguinte, antes das 10 horas da manhã. Somente os Estados Unidos e

o Brasil fazem isso. Estamos ensinando essa metodologia para os países latino-

americanos. Temos ainda representantes participando hoje de eventos no Uruguai,

dando aula de como fazer o serviço postal; temos uma universidade de serviços

postais. Por essa razão, sentimo-nos tão engrandecidos no momento em que esse

trabalho dos nossos funcionários é reconhecido pela Assembleia Legislativa de Minas

Gerais.

O Banco Postal foi citado pelo Deputado Ivair Nogueira. O maior banco particular do

Brasil tem 3.200 agências; o Banco Postal tem 7.800 agências. É, pois, o maior

banco brasileiro hoje. Depois que assumimos o Ministério das Comunicações,

começamos a colocar em marcha o programa de levar o Banco Postal a todas as

pequenas cidades do Brasil. Em Minas, faltam apenas 43 dos 853 Municípios, para

que todos tenham esse banco. Conseguiremos atingir todas as cidades até

31/8/2009. Vejam que coisa extraordinária: há quatro ou cinco anos, sentimos quando

os bancos particulares foram saindo das pequenas cidades porque não conseguiam

ter lucro, tendo em vista que cidades desse porte não comportam uma agência

bancária. Os Correios viram exatamente essa possibilidade de ajudar as pequenas

cidades levando agência bancária para dentro da agência dos Correios. É evidente

que, com isso, conseguimos vencer uma situação tão típica no Brasil: muitos não

entram em bancos porque têm medo, inclusive eu. Mas entrar em uma agência dos

Correios todos entram. E lá há uma agência bancária. É por isso que temos quase 8
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mil agências, contra 3.200 do maior banco privado do País.

Fiz essas observações porque, neste momento, por determinação do Presidente

Luiz Inácio Lula da Silva, estamos fazendo um projeto de modernização dos Correios.

Hoje o Presidente autorizou o Ministro das Comunicações, a Ministra da Casa Civil, o

Ministro da Fazenda e o Ministro do Planejamento a pensarem nos Correios para os

próximos 20 anos, meu caro Presidente Alberto Pinto Coelho. Estamos vivendo um

momento de transição nos serviços postais, em que praticamente tudo o que era feito

de forma analógica é feito eletronicamente, digitalmente. Estamos, assim,

modernizando os Correios. Ao mesmo tempo, não perdemos a noção da importância

do trabalho social. Por isso lembrei que o Fernando Miranda tem sido muito

importante como nosso Diretor em Minas Gerais. Antigamente, antes da nossa

administração no Ministério das Comunicações e da sua administração aqui no

Estado, tudo o que os Correios usavam era vendido depois de velho.

Agora não vendemos mais. Os computadores ficam velhos, estão perfeitos e

funcionando, mas não conseguem mais cumprir as missões modernas que os

Correios exigem. Assim, pegamos esses computadores e os endereçamos às

associações comunitárias e entidades sociais de classe. Todas as entidades sociais

deste Estado, estão recebendo os nossos computadores usados. Essas mesmas

entidades estão recebendo milhares de uniformes dos nossos funcionários, os quais

ainda estão perfeitos, mas já perderam um pouquinho a cor, aqui e ali. Certamente

eles servem para abrigar um brasileiro ou mineiro que não tem condições de comprar

um agasalho ou ter até mesmo uma camiseta um pouquinho mais nova. Então

estamos fazendo o aproveitamento social de tudo aquilo usado nos Correios, e que

antes simplesmente vendíamos. E vendíamos por um preço de banana, sendo que

alguém acabaria por vender, mais à frente, por três ou quatro vezes mais. É muito

mais importante fazer o trabalho social.

Lembro também, como observações finais da minha fala, que, nesse selo que

acabamos de firmar aqui, selo dos 200 anos de Louis Braille, demos, mais uma vez, o

exemplo do que os Correios têm feito para o Brasil inteiro. Na agência de Belo

Horizonte, foi criado o primeiro serviço de atendimento braille para o Brasil inteiro.

Essa é a agência do Brasil que recebe uma carta que vem de qualquer ponto do
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território nacional. Depois ela é mandada para um endereço específico dentro da

agência de Belo Horizonte, e aqui é colocada no método braille e enviada para o

destinatário final. Na verdade esse serviço, feito pioneiramente na agência de Belo

Horizonte e criado na nossa administração, já recebeu elogios no mundo inteiro. Essa

é a visão de que os Correios devem atender a todos. Tem de haver universalização

desses serviços.

Também queria fazer uma menção especial, porque os Correios não se esquecem

da sua missão de formar jovens, como citei anteriormente, com a presença do Thiago

e do Felipe. A empresa Correios é a patrocinadora oficial da natação brasileira. O que

fazemos? Ao contrário de outras empresas estatais, os correios - diga-se de

passagem -, não fazem propaganda e publicidade do que investem no esporte. Os

Correios investem no jovem, investem naquele que vai brilhar lá fora, levantar a

bandeira do Brasil, como fizeram o Thiago Pereira e o Felipe. Não estamos

esperando publicidade dos Correios. Queremos o nome do Brasil lá fora, com essa

bandeira levantada. Por isso patrocinamos a natação, que, na verdade, tem um

futuro. Quando criamos esse programa social, partimos da idéia de que, se

encontramos um Ronaldinho Gaúcho em uma favela de Porto Alegre, evidentemente

também encontraremos, em um bairro pobre de Belo Horizonte, um futuro campeão

de natação, se Deus quiser. É assim que queremos proceder. Por isso fico tão

especialmente feliz.

Só não fui avisado que receberia uma placa e seria homenageado com palavras tão

bonitas pelo Ivair Nogueira. Se soubesse disso com antecipação, não deixaria que

acontecesse, porque esta festa é dos Correios. Esta festa é toda, inteirinha, dos meus

companheiros e amigos dos Correios, os quais merecem o nosso aplauso, o nosso

abraço por essa empresa maravilhosa. É muito importante, Dr. Ximenes e meu caro

Tadeu, lembrar isso aqui. Estamos no Ministério das Comunicações há três anos e

meio. No nosso segundo ano no Ministério das Comunicações, pela primeira vez em

20 anos, os Correios deram lucro, e neste ano, pela segunda vez, pelo segundo ano

consecutivo, os Correios deram lucro. Há dois anos, era um peso nas costas do

governo. Mas agora os Correios estão sendo modernizados e dando lucros.

Se Deus quiser, com a modernização que virá, poderemos ser melhores ainda,
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pagar melhor os nossos funcionários e abrir mais espaço para os nossos homens e

mulheres que trabalham, que vestem essa camisa que me deixa tão honrado. Aliás,

diga-se de passagem, só a camisa da Seleção Brasileira compara-se à glória de ter

um amarelinho tão bonito, como essa que vocês saem pela rua. Muito obrigado.

Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir a apresentação do Coral Vozes de

Minas, dos Correios, que está completando 15 anos de uma trajetória de sucessos e

nos brindará com a execução das músicas “Tourdion - moteto”, de autoria anônima;

“Besame”, de Flávio Venturini; e “ECT”, de Marisa Monte, Nando Reis e Carlinhos

Brown, sob a regência do Prof. Dr. Sérgio Canedo.

- Procede-se à apresentação musical.

Palavras do Sr. Presidente

Exmos. Srs. Ministro das Comunicações, dileto amigo Senador Hélio Costa; 2º-

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, também dileto

amigo, Desembargador Reynaldo Ximenes, representando o Exmo. Presidente,

Desembargador Sérgio Antônio de Resende; Vereador Fred Costa, representando a

Câmara Municipal de Belo Horizonte; Prefeito de Montes Claros, ex-Deputado

Estadual, Luiz Tadeu Leite; Diretor dos Correios de Minas Gerais, da mesma forma

dileto amigo, Fernando Miranda Gonçalves; meu caro companheiro de Parlamento e

1º-Vice-Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, Deputado

Doutor Viana; e ilustre Deputado Ivair Nogueira, autor do requerimento que deu

origem a esta significativa homenagem; boa noite.

Durante a fala do Ministro, estive refletindo sobre a importância da comunicação,

nobre missão dos Correios. A sua mercadoria principal é propiciar a aproximação das

pessoas e, da mesma forma, o nosso mister, do Parlamento, vem de “parlare”, ou

seja, o nosso instrumento é a comunicação verbalizada pela palavra na defesa das

idéias e, depois, traduzida de maneira imperativa na força das leis. E como são

importantes as leis para qualquer sociedade. A nossa missão é muito nobre, é de

intensa responsabilidade, como também o é essa nobre missão dos Correios.

Certamente, na minha fala, posso incorrer em alguma repetição do que já foi dito,

mas são fatos marcantes que vale a pena serem repetidos.
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A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos é uma instituição que merece todo o

nosso respeito, pelos relevantes serviços que presta à sociedade e pela eficiência e

qualidade que caracterizam sua atuação. É também uma instituição que, por

circunstâncias históricas e por sua importância para as atividades sociais e

econômicas, tem seu desenvolvimento estreitamente vinculado ao desenvolvimento

do País.

Foi por meio de uma carta, em 1º/5/1500, que Pero Vaz de Caminha, escrivão da

frota de Pedro Álvares Cabral, comunicou ao rei português D. Manuel o

descobrimento da Terra de Vera Cruz. A Carta de Caminha, considerada a certidão

de nascimento do Brasil, prenunciava, assim, o serviço postal no País. A chegada da

família real, em 1808, foi outro acontecimento no qual se confundem as duas

histórias: enquanto o Brasil se beneficiava, política e economicamente, da presença

de D. João VI, os Correios fortaleciam-se com a instituição do Primeiro Regulamento

Postal. Também marcante nessa trajetória foi a nossa independência. Uma carta da

Corte exigindo a anulação da Assembleia Nacional Constituinte e a volta imediata de

D. Pedro I a Portugal tornou-se, em 7/9/1822, o pivô do grito do Ipiranga, o grito da

autonomia política do Brasil. A esses episódios, simbólicos, seguiram-se muitos

outros que associam a presença dos Correios ao desenvolvimento brasileiro,

principalmente quando seus serviços se expandiram à população de todas as regiões

do País, tornando-se indispensáveis à integração nacional. Mas a história dessa

notável instituição ganhou caráter revolucionário quando, há 40 anos, o antigo

Departamento de Correios e Telégrafos deu lugar à Empresa Brasileira de Correios e

Telégrafos, vinculada ao Ministério das Comunicações. Modernizando-se a cada dia

para atender às demandas dos usuários, a empresa cresceu em eficiência e passou a

oferecer uma variada gama de produtos e serviços, principalmente nos ramos postal

e telegráfico. Sua atuação hoje não se restringe às funções de origem. Os Correios

consolidaram-se como um dos principais agentes da ação social do governo, por

meio do transporte de doações em casos de calamidade, do transporte de urnas

eletrônicas em épocas de eleição, da oferta de serviços financeiros em cidades

desprovidas de agências bancárias, da promoção de ações culturais, ambientais e

muitas outras voltadas para a qualidade de vida da população. Merece destaque
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especial entre tais serviços a distribuição dos livros didáticos às escolas públicas. A

entrada da empresa nessa tarefa resolveu um antigo problema do governo: fazer os

livros chegarem ao seu destino. Com a experiência e a capilaridade que lhe são

peculiares, os Correios entregaram, neste ano, 103 milhões de livros a todas as

escolas públicas dos 5.564 Municípios brasileiros, com inteira pontualidade. A

façanha rendeu à instituição um prêmio internacional, considerado o Oscar da

logística. Esse prêmio é apenas mais um entre muitos que a Empresa Brasileira de

Correios e Telégrafos vem recebendo - do governo, da imprensa e de outras

instituições da sociedade –, relativos à pontualidade, à produtividade e à excelência

de seus serviços. Ressalte-se também, como serviço de alcance social da empresa, o

projeto Papai Noel dos Correios, que possibilita a milhões de crianças de

comunidades carentes expressar o que desejam ganhar no Natal e a outros milhões

de adultos praticar um ato de solidariedade. A Assembleia Legislativa integrou-se

com entusiasmo a essa campanha, intermediando a recepção das cartas e dos

presentes e repassando-os aos Correios. Podemos afirmar, sem sombra de dúvida,

que a instituição que homenageamos se situa hoje entre as que têm maior

credibilidade junto à população brasileira. O reconhecimento vem também de fora: no

“ranking” da revista norte-americana “Forbes”, é a empresa de correio mais

respeitada do mundo. Devemos mencionar ainda, nesta oportunidade, que Minas tem

motivos especiais para comemorar os 40 anos da Empresa Brasileira de Correios e

Telégrafos. A regional mineira detém o melhor índice de desempenho operacional do

País desde junho de 2007, além de ocupar a liderança em superação de metas.

Outro motivo de orgulho para o Estado é a implantação, em Barbacena, da mais nova

Central de Atendimento dos Correios, preparada para atender, simultaneamente, a

280 clientes em todo o País. A expectativa é alcançar mais de 400 mil atendimentos

por mês. Ressalte-se também, nesse empreendimento, o aspecto da geração de

emprego e renda, pois a Central vai funcionar, em sua totalidade, com mão-de-obra

própria, envolvendo cerca de 400 novos postos de trabalho. Ainda no campo do

comprometimento social, Minas abriga, desde outubro de 2007, a Central Braille dos

Correios, que oferece a transcrição de mensagens da escrita comum para o braille e

vice-versa. Teremos, a propósito, nesta solenidade, o lançamento do selo
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comemorativo dos 200 anos de nascimento de Louis Braille, o notável francês que,

cego desde criança, criou o alfabeto que possibilita a prática da leitura às pessoas

com deficiência visual.

Cumprimentamos, nas pessoas do Ministro das Comunicações, Senador Hélio

Costa, e do Diretor da empresa em Minas Gerais, Fernando Miranda Gonçalves, que

imprimem gestão condizente com a tradição de excelência, a todos aqueles que, nas

ruas, nos departamentos administrativos, nos setores de desenvolvimento tecnológico

e nos postos de comando fizeram e continuam fazendo dos Correios uma instituição

imprescindível na vida de todos nós. Muito obrigado.

Encerramento

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

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

Deputadas e os Deputados para a especial de segunda-feira, dia 23, às 9 horas, nos

termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.945/2008

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Delvito Alves, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Agricultores Familiares do São Bento e

Vizinhança – AASFASBEV –, com sede no Município de Dores do Indaiá.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.945/2008 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Agricultores Familiares do São Bento e Vizinhança, com sede no

Município de Dores do Indaiá, que tem como finalidade primordial defender os

interesses econômicos e sociais desse segmento.
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Assim, trabalha pelo desenvolvimento da agricultura e pecuária por meio de

integração com outras entidades facilitadoras do acesso aos órgãos técnicos

governamentais e financeiros, visando à aquisição de maquinários e implementos a

serem utilizados no aumento da produção. Ademais, estimula a proteção ao meio

ambiente por meio de campanhas educativas e projetos de recuperação ambiental.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.945/2008

em turno único.

Sala das Comissões, 24 de março de 2009.

Chico Uejo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.038/2009

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação de Handebol de Pará de Minas - Hand-Pará -, com

sede no Município de Pará de Minas.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.038/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Handebol de Pará de Minas, entidade de caráter desportivo, cultural e social, sem

fins lucrativos, que tem como objetivo incentivar o esporte amador na modalidade de

handebol.

Para tanto, promove atividades esportivas, visando à integração social e melhoria

da qualidade de vida de seus associados, e procura, dentro do processo de

cooperação e confraternização, desenvolver ações no campo da assistência social,

saúde, educação, cultura e lazer.

Diante dessas considerações, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
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utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.038/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 23 de março de 2009.

Gláucia Brandão, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.041/2009

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Deputado Inácio Franco, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Gil Futebol Clube, com sede no Município de Desterro de Entre-

Rios.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.041/2009 pretende declarar de utilidade pública o Gil Futebol

Clube, com sede no Município de Desterro de Entre-Rios, que possui como finalidade

precípua proporcionar a difusão do civismo e da cultura física, dedicando-se

especialmente ao futebol, mas podendo praticar ou competir em todas as

modalidades esportivas amadoristas.

Além das atividades esportivas, implementa ações na área da cultura, promove

eventos sociais e presta serviços diversos à comunidade.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.041/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 24 de março de 2009.

Maria Lúcia Mendonça, relatora.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.889 /2008
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Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.889/2008, de autoria do Deput ado Tiago Ulisses, que declara

de utilidade pública a Associação Terra das Águas – S/C, com sede no Município de

São Lourenço, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.889/2008

Declara de utilidade pública a Associação Terra das Águas – S/C, com sede no

Município de São Lourenço.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Terra das Águas – S/C,

com sede no Município de São Lourenço.

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

Sala das Comissões, 18 de março de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ana Maria Resende - Ronaldo

Magalhães.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.904 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.904/2008, de autoria do Deput ado Inácio Franco, que declara

de utilidade pública a Associação Regional de Proteção Ambiental – Arpa –, com

sede no Município de Bom Despacho, foi aprovado em turno único, com a Emenda n°

1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.904/2008
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Declara de utilidade pública a Associação Regional de Proteção Ambiental-3 – Arpa-

III –, com sede no Município de Bom Despacho.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Regional de Proteção

Ambiental-3 – Arpa-III –, com sede no Município de Bom Despacho.

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

Sala das Comissões, 18 de março de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Dimas Fabiano - Ronaldo

Magalhães.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 26 DE MARÇO DE 2009

ATAS

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 24/3/2009

Presidência dos Deputados Doutor Viana e Hely Tarqüínio

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

Correspondência: Ofícios e cartão - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de

Proposições: Projetos de Lei nºs 3.125 a 3.136/2009 - Requerimentos nºs 3.488 a

3.506/2009 - Requerimentos dos Deputados Doutor Viana (3), Leonardo Moreira, Irani

Barbosa (2) e Inácio Franco - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Tenente

Lúcio, Wander Borges, André Quintão, Dalmo Ribeiro Silva e Ruy Muniz - 2ª Parte

(Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação da Presidência -

Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Doutor Viana (3), Inácio

Franco, Leonardo Moreira e Irani Barbosa (2); deferimento - Requerimento do

Deputado Gilberto Abramo; deferimento; discurso do Deputado Getúlio Neiva -

Requerimento do Deputado Padre João; deferimento; discurso do Deputado Weliton

Prado - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

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

Leão - Ademir Lucas - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes -

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

Gomes - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira -

Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves -

Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elmiro

Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia

Brandão - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João

Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro -

Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes -
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Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães -

Rosângela Reis - Ruy Muniz - 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 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.

Correspondência

- O Deputado Sargento Rodrigues, 3º-Secretário, nas funções de 1º-Secretário, lê a

seguinte correspondência:

OFÍCIOS

Do Sr. Wanderley Ávila, Presidente do Tribunal de Contas do Estado,

encaminhando cópia das notas taquigráficas relativas a manifestação desse Tribunal,

em complementação ao Ofício nº 3.739/2009, de 11/3/2009.

Do Sr. Leonardo Vinhas Ciacci, Presidente da Câmara Municipal de Varginha,

comunicando a composição dessa Casa Legislativa e de sua Mesa Diretora.

Do Sr. Antonio A. Caram Filho, Presidente do Ipsemg, solicitando as informações

que menciona relativas aos novos servidores concursados, participantes do Fundo de

Previdência do Estado de Minas Gerais.

Do Sr. Márcio Nunes, Diretor-Presidente da Copasa-MG (2), prestando informações

relativas aos Requerimentos n°s 2.854 e 2.857/2008,  do Deputado Carlin Moura.

Do Sr. Daniel César Boaventura, Juiz de Direito em Sabinópolis, prestando

informações relativas ao Requerimento n°3.299/2009,  da Comissão de Direitos
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Humanos.

Do Sr. Felipe Estabile Moraes, Chefe de Gabinete do Secretário de Educação,

prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº 2.201/2008, em atenção a

pedido da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.201/2008.)

Da Sra. Maria Ângela Carvalho, Secretária-Geral do Ipsemg (2), prestando

informações relativas aos Requerimentos n°s 3.172/2 008, da Comissão de Saúde, e

3.207/2008, da Comissão de Assuntos Municipais.

Do Sr. Rogério Veiga Aranha, Gerente Regional da Secretaria do Patrimônio da

União, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, convidando a

Presidência desta Casa para compor a mesa em evento no qual a União efetivará a

doação de terrenos a famílias do Município de Inconfidentes.

Do Sr. Carlos Anísio Rocha Figueiredo, Diretor do Departamento de Relações

Governamentais da Vale, prestando informações relativas a requerimento da

Comissão de Minas e Energia encaminhado por meio do Ofício nº 219/2009/SGM.

Do Sr. Valdeci Antônio Ferreira, Diretor Executivo da Fraternidade Brasileira de

Assistência aos Condenados, prestando informações relativas a requerimentos da

Comissão de Segurança Pública encaminhados por meio dos Ofícios nºs 220 a

222/2009/SGM.

Do Sr. Wilian Vagner Moreira, Diretor Coordenador-Geral do Sindicato

Intermunicipal dos Trabalhadores na Indústria Energética de Minas Gerais -

Sindieletro -, solicitando a intervenção desta Casa em defesa dos interesses da

população, em face de consulta pública que a Aneel está realizando para revisão de

resolução relativa às condições gerais para o fornecimento de energia elétrica. (- À

Comissão de Defesa do Consumidor.)

Do Sr. José Olympio Milhazes, questionando as tarifas cobradas pela Copasa-MG.

(- À Comissão de Defesa do Consumidor.)

CARTÃO

Do Sr. Lúcio Urbano Silva Martins, Ouvidor-Geral do Estado, encaminhando

relatório relativo às atividades dessa Ouvidoria no segundo semestre de 2008. (- À

Comissão de Administração Pública.)

2ª Fase (Grande Expediente)
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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 3.125/2009

Dispõe sobre a instalação de postos de atendimento de registro civil em

maternidades e hospitais públicos e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Nas maternidades públicas e nos hospitais conveniados com o SUS,

localizados no Estado, deverão ser mantidos postos de atendimento em que Oficiais

do Registro Civil de Pessoas Naturais farão o registro gratuito de nascimento ou óbito

dos declaradamente pobres, conforme estabelecido no § 1º da Lei Federal nº 9.534,

de 1997.

Parágrafo único - Para o fiel cumprimento desta lei, as unidades de saúde cederão

espaço para a instalação do posto de atendimento.

Art. 2º - O encaminhamento de pais e responsáveis, bem como a divulgação dos

postos de atendimento, será de responsabilidade das maternidades e dos hospitais

públicos.

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias

contados da data de sua publicação.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de março de 2009.

Ana Maria Resende

Justificação: A Constituição Federal, vigente desde 1988, estatui, no art. 5º, inciso

LXXVI, que "são gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei: a) o

registro civil de nascimento; b) a certidão de óbito". Apesar disso, ainda existem

milhares de pessoas sem registro, por falta de instrução dos pais ou até mesmo por

acomodação. Pesquisas indicam que, a cada ano, cerca de 830 mil crianças saem do

hospital sem o registro.

A conhecida certidão de nascimento é o primeiro momento da cidadania. Sem ela,

meninos e meninas não podem se matricular em escolas nem ter acesso aos serviços
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públicos de saúde. Ficam mais vulneráveis ao trabalho infantil, por não terem como

comprovar a idade, e tornam-se alvos mais fáceis do tráfico de crianças e órgãos, já

que não há documentos que atestem sua existência. Quando adultos, não poderão

tirar carteira de trabalho, de identidade, título de eleitor ou CPF, o que impedirá o

acesso aos benefícios sociais oferecidos pelo governo e o exercício dos direitos civis

e políticos.

A Lei Federal nº 9.534, de 1997, reza o seguinte: "Não serão cobrados

emolumentos pelo registro civil de nascimento e pelo assento de óbito, bem como

pela primeira certidão respectiva.

§ 1º - Os reconhecidamente pobres estão isentos de pagamento de emolumentos

pelas demais certidões extraídas pelo cartório de registro civil".

Ao registrar o nascimento de uma pessoa, expedindo a correspondente certidão de

nascimento, está o Oficial do Registro Civil de Pessoas Naturais inserindo-a no

mundo jurídico, tornando-a sujeito de direitos e obrigações na ordem jurídica e dando-

lhe sopro de vida legal.

Portanto, é de suma importância que os cartórios de registro civil, com a

colaboração do poder público, instalem postos de atendimento nas maternidades e

nos hospitais públicos, para que, assim, as pessoas carentes possam registrar seus

filhos.

Pelas razões aduzidas, conto com o apoio dos nobres colegas para a aprovação

deste projeto.

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

parecer, nos termos do art. 188, c/c o art.102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.126/2009

Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter o imóvel que especifica ao Município de

Tiros.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao Município de Tiros o

imóvel constituído pela área de 14.400m2 (quatorze mil e quatrocentos metros

quadrados), situado na Av. Antônio Carlos, lotes nºs 1.506 a 1.521, do quarteirão 109,

nesse Município, registrado sob o nº 1-3.232, a fls. 232 do Livro 2-G, no Cartório de
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Registro de Imóveis da Comarca de Tiros.

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

construção de moradias populares.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de março de 2009.

Elmiro Nascimento

Justificação: O imóvel de que trata esta proposição foi doado ao Estado no ano de

1985, por meio da Lei Municipal nº 692, de 5/8/85. No entanto, até a presente data, o

Estado não deu a ele qualquer destinação. Agora, o Município de Tiros pretende

construir no local moradias destinadas à população de baixa renda, com recursos

provenientes da União, já em vias de liberação.

A iniciativa se justifica pelo expressivo déficit habitacional existente hoje no

Município, número que chega a cerca de 250 moradias, sendo que o poder público

não possui outra área disponível para a construção de casas populares. Ademais, o

terreno encontra-se entre dois conjuntos habitacionais, já dotados de boa infra-

estrutura.

Nessas condições, é justo o pleito do Município de Tiros pela reversão do imóvel ao

seu patrimônio, motivo pelo qual espero contar com o apoio dos ilustres Deputados à

aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.127/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de São Domingos,

com sede no Município de Santo Antônio do Aventureiro.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de

São Domingos, com sede no Município de Santo Antônio do Aventureiro.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de março de 2009.

Sebastião Helvécio

Justificação: A Associação dos Produtores Rurais de São Domingos, fundada em
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21/4/2007, é uma sociedade civil, sem fins lucrativos, com duração por tempo

indeterminado, com sede no Município de Santo Antônio do Aventureiro.

Essa associação tem como objetivo reunir os produtores rurais, promovendo o

intercâmbio de tecnologia e cultivo, e fomentar a racionalização das explorações

agropecuárias.

No desenvolvimento de suas atividades, presta serviço gratuito e sem nenhuma

discriminação de clientela nos projetos, programas, benefícios e serviços de

assistência social. Não remunera os membros de sua diretoria pelo exercício

específico de suas funções, não distribui lucros, vantagens ou bonificações a

dirigentes, associados ou mantenedores, sob nenhuma forma.

A Associação dos Produtores Rurais de São Domingos apresenta os requisitos

legais para ser declarada de utilidade pública, razão pela qual esperamos a anuência

dos nobres colegas ao título declaratório proposto.

- 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 3.128/2009

Estabelece que alunos da educação básica do Estado de Minas Gerais, com menor

rendimento escolar, tenham atendimento educacional psicológico especializado,

gratuito e obrigatório

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os alunos da educação básica com menor rendimento escolar, segundo

critérios estabelecidos pela Secretaria de Estado da Educação, terão atendimento

educacional psicológico especializado, gratuito e obrigatório.

Parágrafo único - A Secretaria de Estado da Educação terá o prazo de noventa

dias, a partir da promulgação da presente lei, para estabelecer os critérios que

caracterizaram o aluno da educação básica com menor rendimento escolar.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de março de 2009.

Maria Lúcia Mendonça

Justificação: Observou-se, com base em estudos especializados, que estudantes
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do ensino básico provinham, em quase sua totalidade, de famílias de segmentos

sociais menos favorecidos e que viviam em condições materiais precárias: pais

separados, desempregados, alcoólatras, envolvidos em violência doméstica,

problemas de drogas e em todo tipo de contratempos que lhes dificultavam o

rendimento escolar.

Considerando que a primeira etapa da educação básica tem como finalidade o

desenvolvimento integral da criança, principalmente no aspecto psicológico, torna-se

fundamental que o Estado garanta o atendimento educacional psicológico

especializado, gratuito e obrigatório, para tentar recuperar alunos considerados

problemáticos pela sociedade.

Nesse sentido, a oferta por parte do Estado de atendimento educacional psicológico

especializado, gratuito e obrigatório, para crianças e adolescentes de menor

rendimento escolar ajudará a combater também um grave problema que enfrenta o

sistema de educação: a repetência escolar seguida de alunos do ensino básico e o

conseqüente abandono dos estudos.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional garantiu aos estudantes da

educação infantil e do ensino fundamental transporte, alimentação e assistência à

saúde. Entretanto, não há um só dispositivo sobre tratamento especializado às

crianças e adolescentes de menor rendimento.

Esta proposição tem o objetivo de garantir às crianças e adolescentes do ensino

básico com menor rendimento escolar, considerados estudantes-problemas pela

comunidade pedagógica, tratamento psicológico que os ajudem a superar seus

obstáculos e desenvolver suas potencialidades educacionais.

Isso posto, conto com apoio dos meus nobres pares para à aprovação desta

proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação para parecer, nos

termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.129/2009

Institui o Dia Estadual de Comemoração da Lei Maria da Penha no âmbito do

Estado de Minas Gerais, que cria mecanismos para coibir a violência doméstica e

familiar contra a mulher.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído o Dia Estadual de Comemoração da Lei Maria da Penha no

âmbito do Estado de Minas Gerais, que cria mecanismos para coibir a violência

doméstica e familiar contra a mulher, a ser celebrado, anualmente, no dia 7 de

agosto.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de março de 2009.

Maria Lúcia Mendonça

Justificação: Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação

sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos

fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades

e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e

aperfeiçoar-se moral, intelectual e socialmente.

A biofarmacêutica Maria da Penha Maia Fernandes, que inspirou o nome da lei e se

tornou símbolo do combate à violência contra a mulher, foi agredida pelo marido,

Marco Antônio Heredia Viveros, durante seis anos. Além disso, sofreu duas tentativas

de homicídio por parte de Marco, e em decorrência de uma delas ficou paraplégica.

No dia 29/5/83, Maria da Penha levou um tiro nas costas enquanto dormia. O autor do

disparo, seu próprio marido, conseguiu encobrir a verdade ao simular um assalto.

Duas semanas depois do ocorrido, enquanto se recuperava do ferimento e se

adaptava a sua nova condição de deficiente física, Maria da Penha sofreu outra

tentativa de homicídio praticada pelo marido. Dessa vez ele tentou eletrocutá-la

enquanto ela tomava banho.

A justiça brasileira demorou 19 anos para julgar o processo contra o esposo de

Maria da Penha. Por causa disso, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos,

da Organização dos Estados Americanos - OEA -, recomendou em 2001 que o

governo indenizasse Maria da Penha por negligência e omissão.

A indenização de R$60.000,00 foi paga, e a lei modificou radicalmente a forma

como ocorre a punição aos agressores de mulheres. Sancionada em 2006, ela prevê

que agressores pegos em flagrante tenham a sua prisão preventiva decretada,

aumentou o tempo de detenção máxima de um para três anos e acabou com as
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penas alternativas.

De acordo com a Lei Maria da Penha o conceito de violência contra a mulher não

está restrito as injúrias físicas, mas a qualquer ação ou omissão. Se a mulher for

vítima de qualquer sofrimento físico, sexual e psicológico ou sofrer algum dano moral

ou patrimonial o ato será considerado violência contra a mulher.

Diante do exposto, conto com o apoio de meus nobres pares para a aprovação da

proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Direitos Humanos para

parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.130/2009

Obriga a inserção de mensagem informativa nos rótulos ou embalagens dos

produtos cariogênicos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os rótulos ou embalagens de produtos cariogênicos fabricados ou

comercializados no Estado deverão conter os dizeres:

"Este produto contém substâncias que provocam cáries".

Parágrafo único - A mensagem de que trata o "caput" deverá ser inserida de modo

visível, ocupando área de, no mínimo, 5 % (cinco por cento) da dimensão do rótulo ou

da parte impressa da embalagem do produto, sendo admissível a afixação de

etiqueta adesiva contendo os mesmos termos.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará os responsáveis à pena

de multa, no valor de 1.000 Ufemgs (um mil Unidades Fiscais do Estado de Minas

Gerais), aplicada em dobro em caso de reincidência.

Parágrafo único - O infrator será, sem prejuízo da multa prevista no “caput”,

intimado a regularizar os rótulos ou embalagens no prazo de vinte dias, sob pena de

ser considerado reincidente.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de março de 2009.

Maria Lúcia Mendonça

Justificação: Por meio de estudos epidemiológicos nacionais realizados em 1986 e

1996, constatou-se que, a partir da década de 70, ocorreu uma expressiva redução



____________________________________________________________________________
900

na ocorrência de cáries dentárias da população infantil na maioria dos países

desenvolvidos, o que pôde também ser observado no Brasil. Levantamentos

epidemiológicos realizados em diferentes Municípios ao longo da última década

confirmam que, pelo menos nas regiões Sul e Sudeste, uma expressiva redução da

doença também vem ocorrendo. Segundo especialistas, a redução apontada teve

como fator a adição de flúor na água consumida pela população. Ocorre que outros

fatores podem contribuir para a redução ou aumento de cárie, como por exemplo, a

freqüência de consumo de produtos cariogênicos, que é, segundo estudos,

determinante para o aumento das cáries. A preocupação, além de saudável, é

imprescindível, quando são vistos os dados levantados pelo Ministério da Saúde.

Segundo o Relatório da Saúde Bucal do Brasileiro, a cárie atinge quase 60% das

crianças de 5 anos de idade. O índice sobe para 70% entre crianças de 12 anos e

para 90% entre adolescentes de 15 a 19 anos. Em média, uma criança brasileira de 3

anos ou menos já tem, pelo menos, um dente com cárie dentária, e aos 5 anos essa

média pula para quase 3 dentes cariados.

Por este motivo, é direito dos cidadãos ter a informação de que determinado

produto contém substância que provoca cáries, dando-lhes condições de controlar os

produtos que seus filhos irão consumir.

Diante do exposto, conto com apoio de meus nobres pares para apreciação deste

projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.131/2009

Limita o número de alunos nas salas de aula com alunos portadores de

necessidades especiais matriculados.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica limitado a vinte o número de alunos das salas de aula do ensino

fundamental que tenham um aluno com necessidades especiais matriculado.

Parágrafo único - Quando o número de alunos com necessidades especiais for

igual a dois ou três as demais matrículas não podem ultrapassar a quinze alunos.

Art. 2º - Fica limitado a vinte o número de alunos das salas de aula do ensino médio
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que tenham um ou dois alunos com necessidades especiais matriculados.

Art. 3º - As salas de aula do ensino médio ou fundamental que tenham matriculados

dois alunos com necessidades especiais poderão ter um professor auxiliar ajudando o

professor regente, considerado o grau de dependência desses alunos.

Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará esta lei num prazo de noventa dias.

Sala das Reuniões, 24 de março de 2009.

Maria Lúcia Mendonça

Justificação: Todos sabemos das muitas dificuldades que uma pessoa com

necessidades especiais tem pela vida afora. As dificuldades influenciam todos os atos

dessas pessoas, particularmente sua participação na vida escolar. Sabemos que os

limites impostos pela deficiência dificultam locomoção, participação, postura,

expressão. Todas essas dificuldades são transferidas para a escola quando uma

criança ou jovem é recebido em uma instituição escolar. As dificuldades afetam a

qualidade do atendimento a essas crianças e jovens, pessoas, cidadãos portadores

de direitos, nas escolas, nas classes quase sempre mal preparadas, mal adaptadas e

superlotadas. As reclamações sobre as classes superlotadas são feitas normalmente

em qualquer situação e agrava-se quando há nelas alunos com necessidades

especiais de atendimento ou acompanhamento.

As reclamações dos educadores são costumeiramente mal interpretadas e

confundidas com intolerância ou não aceitação dos alunos com necessidades

especiais. Mas, ao contrário, os educadores brigam por condições dignas de trabalho

para todos. A inclusão só será prejudicada com as condições de superlotação ou de

excesso de alunos, pois educação é como saúde: quanto mais pessoal e individual

for o atendimento, melhor será a qualidade desse atendimento. No caso da educação

pública, não é de hoje que vimos lutando por melhores condições de trabalho e de

atendimento para todos. E nesse “para todos” incluem-se os portadores de

necessidades especiais, eles também sujeitos de direito à boa educação. É pelo

conhecimento dos educadores que atuam nessa área que algumas poucas escolas

conseguem atender muito bem seus alunos com necessidades especiais. Entre
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outras razões, cita-se a acolhida carinhosa, por conta da diminuição do número de

alunos por classe. Em vez de acusarmos as escolas e educadores de posturas

resistentes e discriminatórias, seria mais interessante que lhes déssemos condições

de trabalho físicos e materiais, para que o carinho e a emoção de atender e educar

um portador de necessidade especial possa aflorar e dar o norte para o trabalho.

Nesse sentido, nosso projeto de lei propõe mais atenção a esse aspecto da

educação que vem sendo muito bem lembrando, sempre presente nos discursos e

nas intenções, mas que na prática padece de medidas concretas.

Eis, portanto, para apreciação dos nobres colegas dessa Casa um projeto de lei

que quer mudar a prática e para isso propõe mudanças na organização estrutural das

escolas.

- 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 3.132/2009

Institui a Campanha de Prevenção à Síndrome Alcoólica Fetal no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a Campanha de Prevenção à Síndrome Alcoólica Fetal no

Estado de Minas Gerais.

Art. 2º - A Campanha de Prevenção à Síndrome Alcoólica Fetal terá como objetivo

a divulgação dos prejuízos causados ao feto pelo consumo de álcool pela gestante

durante a gravidez através da distribuição de material gráfico e da realização de

propaganda na mídia televisiva e escrita.

Art. 3º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de

dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará esta lei.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de março de 2009.

Maria Lúcia Mendonça

Justificação: A presente proposição tem como objetivo levar às gestantes

informações sobre o risco que o consumo de álcool durante a gestação oferece ao

feto.
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A ingestão de bebida alcoólica durante a gestação é muito prejudicial à mãe. No

entanto, pouco se fala dos prejuízos que podem ser causados ao feto. Os malefícios

são tão significativos, que não existe uma quantidade mínima pré-estabelecida que

possa ser ingerida sem prejudicar o bebê.

O álcool é uma substância não retida pela placenta, o que faz com que o fígado do

bebê em formação absorva toda a quantidade da substância que foi enviada a ele.

Uma vez absorvida a substância, o fígado leva mais tempo do que o normal para

efetuar o metabolismo e, portanto, o álcool passará maior tempo no organismo do

bebê em formação.

Os riscos trazidos pela ingestão de álcool pela gestante são diversos, entre os

quais está o aborto espontâneo e o parto prematuro. Já a criança poderá apresentar

problemas de comportamento, dificuldade de crescimento, retardo mental,

desfiguração do rosto, baixo peso, além dos sintomas invisíveis e danos neurológicos

permanentes que devem se manifestar com o tempo. A toda esta alteração da

formação natural do feto dá-se o nome de Síndrome Alcoólica Fetal - SAF -, que é o

resultado no feto do consumo de álcool durante a gravidez. A SAF caracteriza-se pela

microcefalia, por dismorfias craniofaciais e por retardo mental, entre outros sintomas.

O Relatório do Instituto de Medicina Americano relatou que entre todas as

substâncias entorpecentes, incluindo a heroína, a cocaína e a maconha, o álcool é a

que produz os mais sérios efeitos neurocomportamentais no feto, tendo por resultado

distúrbios permanentes da função da memória, do controle do impulso e da

capacidade de julgamento, ao longo da vida da pessoa.

A grande preocupação, no entanto, é com os quadros nos quais não são

observadas lesões mais graves, mas sim discretas alterações cerebrais. Nestes

casos, os problemas serão diagnosticados com o crescimento natural e a chegada da

idade escolar, quando a criança se depara com exigências mais complexas que

evidenciam sua imaturidade cerebral e seus distúrbios cognitivos.

Segundo alguns autores, o álcool seria uma das principais causas de déficit

neurocognitivo nas crianças em idade escolar. Esse quadro se caracteriza pelo déficit

de atenção e por distúrbios de conduta, como a ansiedade e a resistência em

absorver regras sociais. Por sua vez, o baixo rendimento escolar, que causa



____________________________________________________________________________
904

repetência e evasão escolar comprovadamente é um dos fatores que favorecem o

comportamento anti-social, a delinqüência e a adesão às drogas e ao crime. Como se

vê, as consequências são graves.

Tudo isso pode ser evitado através do trabalho de prevenção, especialmente

necessário no Brasil, que é um dos maiores consumidores de bebidas alcoólicas do

mundo. Aqui, a cerveja contém a mesma quantidade de álcool puro por dose-padrão.

Uma caneca de chope equivale a uma taça de vinho, cachaça ou uísque.

Pelas razões ora apresentadas, solicitamos o apoio dos nobres colegas à

aprovação desta proposição.

- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, de Saúde e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.133/2009

Estabelece normas para atendimento a vítimas do crime de pedofilia, bem como

seus familiares, por grupo multidisciplinar no Estado de Minas Gerais, criando grupo

para suporte pessoal e tratamento específico a essa modalidade de violência e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o governo do Estado autorizado a criar grupo multidisciplinar, visando

ao suporte pessoal e familiar, assim como ao acompanhamento de vítimas do crime

de pedofilia e de seus familiares.

Art. 2º - Este grupo de profissionais será composto de Procuradores de Justiça,

Defensores Públicos, psicólogos, psiquiatras e assistentes sociais especializados,

que poderão dar toda a assistência e o amparo necessário às famílias e às vítimas.

Art. 3º - Tal serviço será oferecido pelo Estado, de modo que os profissionais serão

chamados a atuar no momento em que haja a denúncia de crime, acompanhando as

vítimas enquanto necessitarem dos serviços.

Art. 4º - Os profissionais farão trabalho em conjunto, sem a exclusividade na

função, cuidando das vítimas desse tipo de agressão.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor no prazo de sessenta dias após sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de março de 2009.

Maria Lúcia Mendonça
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Justificação: A pedofilia, é definida pela Organização Mundial de Saúde

simultaneamente como doença, distúrbio psicológico e desvio sexual (ou parafilia).

Nos manuais de classificação dos transtornos mentais e de comportamento

encontramos essa categoria diagnóstica. Caracteriza-se pela atração sexual de

adultos ou adolescentes por crianças.

O simples desejo sexual, independentemente da realização do ato, já caracteriza a

pedofilia. O fato de ser considerada um transtorno não reduz a necessidade de

campanhas de esclarecimento visando à proteção de crianças e adolescentes e nem

tira a responsabilidade do pedófilo pela transgressão.

O crime de pedofilia é o abuso sexual contra crianças e adolescentes, o qual marca

profundamente vítimas e familiares, gerando desdobramentos brutais no que se

refere a suas condições físicas, mentais e emocionais.

Este projeto visa ao atendimento emergencial prestado pelo Estado, às vítimas, de

modo a oferecer-lhes orientação jurídica, médica, psiquiátrica e sobre como se portar

na comunidade em que vivem, visando à reintegração a seu posto de trabalho e sua

vida escolar. Além disso, visa a esclarecer sobre quais são seus direitos e como

pleiteá-los.

O Estado tem que contribuir para o fim desse crime, que acarreta sérios problemas

psicossociais. Por esse motivo, é importante criar normas para o atendimento às

vítimas.

Diante do exposto, conto com o apoio de meus nobres pares para aprovação desta

proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões do Justiça e do Trabalho para parecer, nos

termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.134/2009

Cria o programa especial de atendimento para fins de renda e emprego para

mulheres vítimas de violência doméstica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os estabelecimentos de assistência social, ligados ao Poder Executivo,

proporcionarão às mulheres vítimas de violência doméstica programas de geração de

emprego e renda.



____________________________________________________________________________
906

Art. 2º - Fica o Poder Executivo obrigado a atender às mulheres referidas no art. 1º

desta lei com as seguintes cotas de prioridades:

I - destinar até 10% (dez por cento) das vagas anuais para cursos de capacitação e

qualificação profissional sob sua administração ou das instituições de treinamento

conveniadas;

II - destinar até 10% (dez por cento) dos encaminhamentos mensais para as vagas

de empregos formais;

III - dar assistência direta, de treinamento e linhas de créditos, por meio de

consultorias especializadas conveniadas, na montagem de micronegócios.

Art. 3º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta de

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará esta lei.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de março de 2009.

Maria Lúcia Mendonça

Justificação: Trata-se de projeto de lei que promove institucionalmente meios legais

para que a mulher mineira vítima de violência doméstica adquira, por meios próprios,

sua independência econômica e moral.

Com efeito, por proporcionar à cidadã oportunidades no mercado de trabalho, é

esta uma iniciativa louvável do signatário parlamentar.

- 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 3.135/2009

Dispõe sobre campanha de esclarecimento a pais, alunos e professores sobre

crimes de pedofilia nas escolas públicas e privadas no Estado de Minas Gerais e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a campanha de esclarecimento Combate à Pedofilia no

Estado de Minas Gerais nas escolas públicas ou privadas do Estado de Minas Gerais,

voltada ao esclarecimento e aperfeiçoamento do conhecimento dos crimes

relacionados com a pedofilia.
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Art. 2º - Serão ministradas palestras às Associações de Pais e Mestres, aos pais e

alunos das escolas esclarecendo o tema, bem como seminários e treinamento para

professores e funcionários do ensino fundamental, prevenindo-se os envolvidos na

identificação e denúncia da atividade ilícita.

Art. 3º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de

dotações orçamentárias próprias suplementadas se necessário.

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de trinta dias,

contados a partir da data de sua publicação.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de março de 2009.

Maria Lúcia Mendonça

Justificação: A Psicologia classifica a pedofilia como uma desordem mental e de

personalidade do adulto, e a Organização Mundial de Saúde como um desvio sexual.

Os atos sexuais entre adultos e crianças abaixo da idade de consentimento

(resultantes em coito ou não) são considerados crime na legislação de inúmeros

países. Em alguns deles, o assédio sexual a crianças por meio da internet também

constitui crime.

Outras práticas correlatas, como divulgar a pornografia infantil ou fazer sua apologia

também configuram atos ilícitos classificados por muitos países como crime.

O comportamento pedófilo é mais comum no sexo masculino.

A Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, aprovada em 1989 pela

Assembleia Geral das Nações Unidas, define que os países signatários devem tomar

todas as medidas legislativas, administrativas, sociais e educativas adequadas à

proteção da criança, inclusive no que se refere à violência sexual (art. 19).

Com base nesse estatuto internacional, entendemos por bem levar a efeito essas

medidas educativas por esta proposição legislativa, como alerta aos profissionais da

educação, pais e alunos, visando minimizar a ocorrência desses crimes em nosso

Estado.

Diante do exposto, conto o com apoio dos nobres pares para aprovação deste

projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e do Trabalho para parecer, nos
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termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.136/2009

Torna obrigatória a identificação de crianças e adolescentes pelos estabelecimentos

hoteleiros.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam os hotéis, pensões, pousadas e albergues do Estado a manter ficha

de identificação de crianças e adolescentes que se hospedam nos estabelecimentos.

§ 1º - Para efeito desta lei, considera-se criança a pessoa até doze anos de idade

incompletos, e adolescente, aquela entre doze e dezoito anos de idade, segundo o

art. 2º da Lei Federal nº 8.069, de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

§ 2º - Não supre a obrigatoriedade de identificação da criança ou adolescente o fato

de estarem acompanhados dos pais ou representantes legais.

Art. 2º - A ficha de identificação, a ser preenchida com base em documento oficial

da criança e da pessoa responsável acompanhante, deverá conter:

I - o nome completo da criança ou adolescente;

II - o nome completo e dados pessoais dos pais;

III - o nome completo da pessoa que estiver acompanhando a criança, não sendo

os pais, e dados pessoais;

IV - a naturalidade da criança;

V - a data de nascimento da criança;

VI - data da entrada e saída do estabelecimento.

§ 1º - Se a criança ou o adolescente tiver carteira de identidade, deverá ser

anexada uma fotocópia à sua ficha de identificação. Na impossibilidade de se anexar

uma fotocópia da carteira de identificação desta, o responsável pelo preenchimento

deverá anotar na mesma os dados constantes do documento de identidade.

§ 2º - Se a criança não tiver documento que a identifique, tal fato deverá,

obrigatoriamente, ser comunicado ao Conselho Tutelar e à Delegacia de Polícia local,

sendo também obrigatória, neste caso, a anexação à ficha de identificação de

fotocópia da carteira de identidade dos pais ou acompanhantes à ficha de

identificação da criança ou adolescente. O responsável pelo preenchimento deverá

anotar na ficha de identificação os dados constantes nos documentos de identidade.
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Art. 3º - A ficha de identificação de que trata esta lei poderá ser criada mediante a

utilização de recursos de informática, desde que atendidos o art. 2º e os §§ 1º e 2º,

não havendo para tanto ficha oficial e padrão.

Art. 4º - A ficha de identificação ou os dados da ficha informatizada deverão ficar

armazenados em poder dos estabelecimentos por prazo não inferior a dez anos.

Art. 5º - A ficha de identificação e os dados nela constantes serão fornecidos

somente mediante requisição da autoridade policial, dos representantes do Ministério

Público e ou do Poder Judiciário.

Art. 6º - Os estabelecimentos de que trata esta lei deverão manter em lugar visível

cartaz comunicando a obrigatoriedade do preenchimento da ficha de identificação da

criança e adolescente, e o número desta lei.

Art. 7º - Os estabelecimentos deverão adequar-se a esta lei no prazo de sessenta

dias a contar da data de sua publicação.

Art. 8º - Verificado o não-cumprimento desta lei, aplicar-se-ão as seguintes

penalidades:

I - notificação por escrito;

II - multa de R$500,00 (quinhentos reais), reajustados com base no Índice de Preço

ao Consumidor Amplo - IPCA.

§ 1º - Da data da notificação, os estabelecimentos notificados terão o prazo de trinta

dias para a adequação a esta lei;

§ 2º - Decorrido o prazo estabelecido no parágrafo anterior sem que tenha sido

observada esta lei, aplicar-se-á a multa prevista no inciso II, concedendo-se o prazo

de quinze dias para que se proceda à devida adequação, ao final do qual, persistindo

a violação, o fato será comunicado à Prefeitura do Município, para que casse o alvará

de funcionamento do estabelecimento.

Art. 9º - O valor arrecadado com a aplicação da multa será integralmente repassado

ao Fundo Estadual para a Infância e Adolescência.

Art. 10 - A fiscalização do cumprimento desta lei ficará a cargo da Secretaria de

Estado responsável pela política de atendimento à criança e ao adolescente, na

forma da regulamentação expedida pelo Poder Executivo, do Ministério Público, do

Conselho Tutelar e da Prefeitura Municipal, no âmbito de suas atribuições.
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Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de março de 2009.

Maria Lúcia Mendonça

Justificação: Este projeto tem como objetivo primordial a proteção da criança e do

adolescente. Diante de todos os casos de crimes cometidos contra crianças e

adolescentes no Brasil, que dão causa a desaparecimentos, mortes, prostituição

infantil, bem como a outros crimes gravíssimos de que temos conhecimentos pelos

meios de comunicação e no próprio meio social em que vivemos, cremos que

medidas desta natureza podem ajudar as famílias na busca e localização dessas

crianças e adolescentes, bem como facilitar e apoiar o trabalho das autoridades

competentes tanto as que tratam do aspecto socioeducacional, sociopsicológico, bem

como das autoridades policiais e judiciais, a fim de possibilitar a redução dos índices

de desaparecimentos e crimes como a prostituição infantil, seqüestros, pedofilia,

crimes oriundos do mundo eletrônico, tráfico de crianças, abuso de menores, entre

outros. Atualmente os estabelecimentos de hotelaria não têm meios de informar se

havia alguma criança ou adolescente hospedada, pois estes, geralmente, só

identificam a pessoa que paga a hospedagem, ou seja, apenas os adultos, que são

responsáveis pelos menores.

Desta forma, fundamenta-se este projeto na proteção da criança e do adolescente,

com base nas diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA.

Diante da importância desta iniciativa, conto com a colaboração de meus nobres

pares.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, do Trabalho e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 3.488/2009, do Deputado Braulio Braz, em que solicita seja encaminhado ao

Ministro da Agricultura pedido de providências para amenizar as dificuldades do setor

de produção de café, relativas à renegociação de dívidas e ao reajuste do preço do

produto. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 3.489/2009, do Deputado Braulio Braz, em que solicita seja encaminhada aos

Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal manifestação de apoio
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ao Projeto de Lei nº 3.299/2008. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 3.490/2009, do Deputado Braulio Braz, em que solicita seja encaminhado ao

Presidente da República e ao Ministro dos Transportes pedido de providências para

que seja feita a duplicação da BR - 381 entre Belo Horizonte e Governador

Valadares. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 3.491/2009, do Deputado Deiró Marra, em que solicita seja encaminhado ao

Ministro de Minas e Energia pedido de providências para a liberação urgente de

recursos para o DNPM - MG para a reforma do seu imóvel, a compra de viaturas e a

lotação de novos funcionários. (- À Comissão de Minas e Energia.)

Nº 3.492/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao 12º Batalhão de Infantaria do Exército Brasileiro, de Belo

Horizonte, pelas comemorações dos seus 90 anos de fundação. (- À Comissão de

Segurança Pública.)

Nº 3.493/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Associação dos Magistrados Mineiros - Amagis - pelo

lançamento da revista “Magiscultura Mineira”. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 3.494/2009, do Deputado Juninho Araújo, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado Minas pedido de providências para a duplicação da MG-758,

que liga o Município de Belo Oriente à BR-381. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 3.495/2009, do Deputado Sávio Souza Cruz, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a ONG Verde Gaia, com sede no Município de Muzambinho,

pela vitória judicial empreendida contra a Copasa-MG, obrigando essa empresa a

cumprir a Lei nº 12.503. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº 3.496/2009, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja formulado

manifestação de aplauso ao Sr. Carlos Alberto Cerchi, Vereador do Município de

Sacramento, por sua obra "Memória Fotográfica de Sacramento”. (- À Comissão de

Cultura.)

Nº 3.497/2009, da Comissão de Turismo, em que solicita seja encaminhado à

Copasa - MG pedido de providências para que seja implantada uma Estação de

Tratamento de Esgoto - ETE - nos Municípios de Iraí de Minas e Estrela do Sul.

Nº 3.498/2009, da Comissão de Turismo, em que solicita seja encaminhado à
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Copasa - MG pedido de providências para que seja implantada uma Estação de

Tratamento de Esgoto - ETE - no Município de Indianópolis. (- Distribuídos à

Comissão de Saúde.)

Nº 3.499/2009, da Comissão de Turismo, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Estado de Cultura pedido de providências para que seja criado o Museu

Dona Beja, no Município de Estrela do Sul. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 3.500/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita sejam

encaminhadas à Promotoria do Patrimônio Público, à Secretaria de Defesa Social e à

Chefia da Polícia Civil cópias das notas taquigráficas da reunião de 16/3/2009 desta

Comissão e também seja encaminhado pedido de providências para a apuração dos

fatos relatados, referentes ao processo de licitação para aquisição de invólucros

destinados a coleta de provas, utilizados pelos profissionais da perícia técnica do

Estado. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 3.501/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhada ao Escritório de Direitos Humanos cópia das notas taquigráficas da

reunião de 29/5/2008 desta Comissão com pedido de providências, para que seja

analisada a possibilidade de ajuizar ação, relativa a denúncia de erro médico, em

favor do filho da Sra. Raimunda Mendes Pereira Antunes.

Nº 3.502/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja reiterado

pedido de providências encaminhado ao Comandante - Geral da PMMG e ao

Corregedor da Polícia Militar, ralativas a atos de abuso de autoridade que teriam sido

praticados contra o Sr. Donaldo Antônio de Castro Pedroso.

Nº 3.503/2009, da Comissão de Turismo, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Estado de Turismo pedido de providências para que seja incluído no

Programa de Desenvolvimento Turístico Estadual a rota conhecida como Corredor da

Fé, que parte de Uberlândia em direção à Igreja Nossa Senhora da Abadia, no

Município de Romaria.

Nº 3.504/2009, da Comissão de Turismo, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e ao Instituto Estadual de Florestas pedido

de providências para a criação de uma área de lazer às margens do Rio Bagagem, no

Município de Iraí de Minas.
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Nº 3.505/2009, da Comissão de Turismo, em que solicita seja encaminhado ao

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial pedido de providências para que

implante hotel - escola no Município de Estrela do Sul.

Nº 3.506/2009, da Comissão de Turismo, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Estado de Turismo pedido de providências para a inclusão do turismo

paleontológico no Programa de Desenvolvimento do Turismo no Estado.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Doutor Viana

(3), Leonardo Moreira, Irani Barbosa (2) e Inácio Franco.

O Sr. Presidente - A Presidência anuncia que, no último sábado, dia 21,

aniversariou o nosso colega Deputado Tenente Lúcio; ontem, segunda-feira, dia 23, o

Deputado Neider Moreira e hoje, dia 24, o Deputado Luiz Humberto Carneiro. Em

nome da Mesa e dos demais Deputados, desejamos a todos muita luz e muitas

felicidades.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Tenente Lúcio.

O Deputado Tenente Lúcio* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, ocupamos a tribuna

para, em primeiro lugar, cumprimentar a diretoria da Copasa, por seu Presidente

Márcio Nunes, aos Diretores Diego e Jorge, assim como a outros companheiros seus.

Estivemos em três cidades na última semana: Indianópolis, Iraí de Minas e Estrela do

Sul.

Em Indianópolis já existe tratamento de água feito pela Copasa, mas não há

tratamento de esgoto. Todos os dejetos são jogados na represa de Miranda, que é

belíssima, onde se pesca e são encontradas várias propriedades instaladas na sua

beira, como ranchos e pousadas. Na cidade de Iraí de Minas, da mesma forma,

temos tratamento da água, porém o esgoto é lançado no Rio Bagagem, que nasce

nesse Município. Seu Prefeito, Pedrão, com quem estivemos na semana passada,

demonstra grande preocupação em devolver a vida ao rio, principalmente tendo em

vista que no Munícipio de Iraí de Minas está sua nascente. Estrela do Sul também

tem tratamento da água feito pela Copasa e também não conta com tratamento de

esgoto.

Estivemos pessoalmente na Copasa e conversamos com o Presidente Márcio
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Nunes, com os Diretores Diego e Jorge. Eles enviaram um técnico, que veio de

Araxá, às cidades de Iraí e Estrela do Sul, com o intuito de conversar com o Prefeito.

Nesta semana estará indo um técnico também conversar com o Prefeito de

Indianópolis, com vistas à aprovação pela Câmara Municipal de projeto de lei que

tenha a finalidade de estabelecer convênio entre a Copasa e os Municípios

mencionados. Em Estrela do Sul há uma particularidade, pois já houve votação na

Câmara, o que não aconteceu nos outros Municípios. Precisamos da aprovação

desses projetos para que, o mais rápido possível, seja celebrado convênio a fim de

que a Copasa possa investir e fazer as três estações de tratamento de esgoto - ETEs.

Gostaria, ainda, de agradecer à diretoria da Copasa a maneira respeitosa com que

nos recebeu, tanto a mim quanto aos Prefeitos, e também a presteza em mandar os

técnicos para dialogar tanto com o Prefeito de cada Município quanto com os

Secretários de Obras, para que possamos, efetivamente, realizar tais

empreendimentos.

Outro assunto que gostaria de abordar é que aprovamos hoje um requerimento na

Comissão de Segurança Pública, da qual sou membro efetivo, a pedido dos nossos

companheiros de Uberlândia, Vereadores Doca, Adriano Zago e William Alvorada, do

meu partido; o Líder do PDT, Dr. Murilo; e Vereadoras Jerônima Carlesso e Liza

Prado. A pedido desses seis Vereadores, solicitamos, nesse requerimento,

providências em relação à visita nos presídios de Uberlândia. Desde que fui Vereador

e também Presidente da Câmara dessa cidade progressista, sempre nos

preocupamos muito com os dois presídios de lá, a Penitenciária Pimenta da Veiga e o

Presídio Jacy de Assis. Em todos os finais de semana, filhos, esposas, maridos,

enfim, familiares dos presos, ao visitá-los, ficam numa fila, do lado de fora do

presídio, num local onde não existe nenhuma cobertura para se abrigarem da chuva e

do sol. Também não há nenhum banheiro para as pessoas de idade que visitam os

seus filhos ou netos. Enfim, não existe nem banheiro nem abrigo para as pessoas

que se encontram do lado de fora do presídio.

Atendendo ao pedido dos verdadeiros representantes da população de Uberlândia,

que são os Vereadores mencionados, falamos hoje a todos os Deputados, a quem

também pedimos esse apoio. Lembro que aprovamos o requerimento de nossa
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autoria, a qual transfiro aos Vereadores de Uberlândia Doca Mastroiano - o Doquinha

-, William Alvorada, Adriano Zago e Murilo e às Vereadoras Jerônima Carlesso e Liza

Prado. São legítimos representantes do povo e estão preocupados com as pessoas

que aguardam, do lado de fora, o momento de visitar seus parentes.

Estaremos amanhã, às 16h30min, com o Diretor de Presídios de Minas Gerais, Dr.

Joemílson, para que ele, sabendo que o requerimento foi aprovado, realmente nos

ajude. Antecipando essa situação, hoje visitamos o Secretário de Defesa Social, Dr.

Maurício Campos, a quem agradeço a maneira gentil com que nos recebeu. Fizemos

um pedido a ele e, talvez por inexperiência, eu lhe disse: “Dr. Maurício Campos, o

senhor nos perdoe se estamos dando um tiro de canhão em um mosquito”. Expliquei

a ele a situação em que se encontram os familiares dos presos da cidade de

Uberlândia, em cujos presídios há condenados de todo o Estado. Aliás, ele mesmo

fez questão de dar o recibo na primeira via do pedido dos nossos Vereadores de

Uberlândia e também nos aconselhou a falar com o Dr. Joemílson para que

obtivéssemos resultado mais eficaz com esse pedido. Tenho certeza de que é uma

preocupação muito grande do nosso Prefeito Odelmo Leão, para que seja dada

melhor condição aos familiares das pessoas que estão, por algum tempo, nos

presídios Jacy de Assis e Pimenta da Veiga.

Para finalizar, gostaria de cumprimentar o nosso companheiro que está

aniversariando hoje, que também é de Uberlândia, o Deputado Luiz Humberto

Carneiro, Líder do PSDB. Ele pediu que não falasse a sua idade, mas um Deputado

está me soprando para eu dizer que ele está completando 23 anos.

Parabéns, Deputado Luiz Humberto Carneiro, pessoa esforçada, homem

trabalhador, produtor rural, que realmente se esforça para levar não só para

Uberlândia, mas para toda a região os benefícios para a nossa sociedade.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Gostaria de participar do pronunciamento

de V. Exa. para cumprimentá-lo pelo trabalho que vem fazendo à frente da Comissão

de Turismo. Essa é uma Comissão importante, pois sabemos que hoje o turismo

representa uma fonte inestimável e importantíssima de renda para o nosso Estado,

que possui, em todas as suas regiões, potencialidades que devem ser exploradas,

não só nas regiões que já conhecemos, como é o caso de Ouro Preto e das demais
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cidades históricas de Minas e da região da Estrada Real, mas também da região dos

Lagos. Minas possui um grande potencial turístico em todas as suas regiões.

De maneira muito especial, agradeço a V. Exa. e o cumprimento pelo acolhimento

que deu a um requerimento que apresentamos na Comissão visando à promoção de

uma audiência pública no Município de Montezuma, no Norte de Minas. Para quem

não conhece, Montezuma é uma das cidades mais belas que existe, com um dos

maiores potenciais turísticos não só em Minas, mas também no Brasil. As termas, isto

é, o parque aquático termal, as águas quentes de Minas se localizam, em parte, na

região de Santa Bárbara, próxima a Buenópolis, e a outra parte, que significa o

grande potencial de águas termais existentes, está situada em Montezuma. É uma

beleza, uma maravilha que é comparada às águas quentes de Goiás.

Montezuma possui um parque que foi criado há mais de 20 anos, um balneário

local, que está precisando de uma revitalização maior. Aliás, para resolver esse

problema, estivemos reunidos com o Governador Aécio Neves, com a Sra. Andrea

Neves e com a nossa querida amiga Valéria, Secretária do Governador. Também nos

reunimos com o Dr. Aécio Cunha, que é uma das pessoas que mais conhece a

região, a fim de apresentar ao Estado um projeto de revitalização do Parque Termal

de Montezuma, que vai, sem dúvida alguma, desviar o eixo do turismo para o Norte

de Minas. Se hoje passam por ali centenas de ônibus por mês, que visitam a cidade

de Montezuma, principalmente nos finais de semana, após a conclusão desse

trabalho, desse estudo que está sendo liderado pelo atual Prefeito, o companheiro

Grande, com certeza haverá um avanço muito significativo no desenvolvimento e na

economia local.

Essa audiência pública, Deputado Tenente Lúcio, será significativa e fundamental.

Por isso gostaríamos de poder contar com a presença da Secretaria Érica, da

Secretaria de Turismo, e de vários Deputados. Assim, gostaria de convocar toda a

bancada norte-mineira porque, se tudo correr bem e se o Governador se interessar -

e ele já se mostrou interessado -, se tornar disponíveis seus órgãos, suas Secretarias

e também a Codemig, e, ainda, se tudo correr dentro do cronograma, teremos um dos

maiores potenciais turísticos do Brasil na querida cidade de Montezuma. Digo do

Brasil, e não só de Minas Gerais. Montezuma é uma cidade situada quase na divisa
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com a Bahia, que possui águas termais em abundância e em temperatura agradável.

É o encantamento que temos na região.

Agradeço a V. Exa. o interesse que teve em acolher o nosso requerimento,

marcando essa audiência pública. Espero que, agora, no mês de abril, possamos

deslocar-nos para Montezuma, junto à Secretária de Turismo. Aliás, faço esse convite

a ela publicamente, pois sei que, com certeza, V. Exa. o fará oficialmente, a fim de

darmos o primeiro passo para a valorização de uma das regiões mais belas e de

maior potencial turístico de Minas Gerais e do Brasil. Muito obrigado.

O Deputado Tenente Lúcio* - Agradeço ao Líder do PDT, Deputado Carlos

Pimenta. Será um grande prazer irmos a Montezuma. Já estivemos em Monte Verde,

no Sul de Minas, e em Estrela do Sul, no Triângulo Mineiro; agora estaremos em

Montezuma, no Norte de Minas. Pode ter certeza de que nossa Comissão vai

trabalhar muito.

Agradeço ainda aos Prefeitos Valdir, de Araporã, Alexandre, de Tupaciguara, e aos

demais Prefeitos e autoridades com os quais estivemos nesse último sábado, à beira

do Rio Paranaíba, comemorando o incremento do turismo como resultado dos futuros

investimentos que a nossa Comissão, o Estado e o governo Aécio Neves poderão

fazer na região.

Faltando 5 segundos para o término do meu tempo, agradeço a atenção. Muito

obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Wander Borges.

O Deputado Wander Borges* - Sr. Presidente, colegas parlamentares,

telespectadores da TV Assembleia, volto a esta tribuna para fazer, mais uma vez,

uma provocação sobre a BR-381. Na semana passada tivemos oportunidade de

ocupar esta tribuna para demonstrar nossa indignação sobre a situação da BR-381.

Hoje, trago aqui uma provocação feita por um amigo sobre essa BR-381, que

realmente é a rodovia da morte.

Mas quero também apresentar dados estatísticos extremamente interessantes para

que se faça uma avaliação. Em 2007, ocorreram nessa rodovia 1.211 acidentes, dos

quais 519 com feridos leves, 371 com feridos graves e aproximadamente 54 mortos.
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No ano de 2008, segundo dados gentilmente cedidos pela Polícia Rodoviária federal,

na mesma BR-381 tivemos 1.407 acidentes, com um crescimento percentual da

ordem de 16,18%. O números de feridos leves pulou de 519 para 648, com 24,86%

de crescimento; o de feridos graves, de 371 para 397, com um aumento de 7,01%.

Agora pasme, Deputado Carlos Pimenta: de 2007 para 2008 pulamos de 54 para 84

mortes, com um crescimento da ordem de 55,56% no índice de óbitos na rodovia.

O mais interessante é que a maioria dos acidentes acontece nos mesmos trechos,

nos mesmos quilômetros - e aí é que eu queria que o Ministério dos Transportes, pelo

DNIT, fizesse uma avaliação. Apenas para comparação, Deputado José Henrique, do

Km 419 ao Km 421 aconteceram 44 acidentes. No mesmo trecho, em 2007, foram 30

acidentes. Isso quer dizer que o governo sabe onde acontecem os acidentes. Ora,

isso é como comida: se não podemos comer arroz, feijão e bife, comemos feijão com

farinha. Com isso, o que queremos dizer, Deputado Dimas Fabiano, é que devemos

melhorar ao menos alguns trechos da rodovia, se ainda não temos condição de fazer

a duplicação. Se para essa duplicação ainda vamos esperar mais 10, 15 ou 20 anos,

que ao menos se melhore o traçado geométrico feito há muitos e muitos anos. Temos

nessa rodovia curvas com sentido contrário, que jogam o carro para fora.

No ano passado fizemos, então, esta camiseta, com estes dizeres: “BR-381: o

Brasil passa por aqui. Duplicação já! Frente Parlamentar dos Deputados Estaduais de

Minas Gerais em Defesa da Duplicação”. Vamos colocar lá um sinal luminoso ou

eletrônico, um redutor de velocidade, vamos mandar capinar as margens da rodovia,

colocar sinalização.

Na semana passada falei da questão do novo anel rodoviário que sai de Betim,

passando por Sabará, em Ravena, para reduzir a quantidade de veículos pesados

que transitam nesse trecho com o maior índice de acidentes, conforme dados

estatísticos da Polícia Rodoviária Federal, e que tem vitimado inúmeras famílias.

Parece que, agora, virou uma seqüência. No jornal “Estado de Minas” está

estampado: “BR-040, um rosário de promessas e dor”. E em outro jornal, a mesma

coisa.

O Deputado José Henrique (em aparte) - Deputado Wander Borges, sei que vamos

ter que lutar e falar muito dessa tribuna para que o DNIT e o Ministério dos
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Transportes dêem atenção a essa rodovia. Estou no meu quarto mandato nesta

Casa, e, desde o primeiro estamos falando em melhora e duplicação da BR-381. Já

fizemos inúmeros movimentos e, recentemente, fizemos um movimento, do qual V.

Exa. participou, na BR-381, no trecho de Sabará. Após concluídas as reformas

paliativas no pavimento da rodovia, por incrível que pareça, os acidentes

aumentaram. Ao melhorar a pavimentação da via, a velocidade cresceu e os

acidentes foram acontecendo. Na verdade, várias obras ficaram inacabadas, como

pontes, viadutos e trevos. Não sabemos por quê, se fizeram alguma auditoria do

Tribunal de Contas da União ou se houve algum desvio de recurso, mas não

sabemos por que essas obras foram paralisadas. E os acidentes estão crescendo.

Fizemos uma reunião nesta Casa há dois anos, quando foi apresentado o projeto de

duplicação da BR-381. Mas ele ainda se encontra muito atrasado, e queremos que o

DNIT e o Ministério dos Transportes dêem uma solução e incluam essa obra como

prioridade absoluta. Essa é uma das rodovias que liga a Região Metropolitana à BR-

116, Belo Horizonte, João Monlevade e Governador Valadares, num traçado muito

antigo. Ela foi construída quando caminhões toleravam carga de 20t, e hoje há carga

de 70t. Portanto, com o crescimento do número de veículos e com o transporte de

cargas cada vez maior, ela já não suporta o tráfego, e o número de acidentes só vem

aumentando. Obrigado.

O Deputado Wander Borges* - Aqui, nesse “site”, está estampado: “BR-381,

exemplo de modelo de malha falida”. Por incrível que pareça, apesar do tamanho da

rodovia dentro de Minas Gerais, nosso Estado aparece com 13,8% de acidentes em

relação às pessoas, inclusive pedestres mortos nessa rodovia. O que nós podemos

fazer é, em caráter permanente, pedir ao DNIT e às autoridades para fazerem, pelo

menos, as correções onde ocorre o maior índice de acidentes. Todos sabem que no

Km 30 há acidentes constantemente. Será que precisarão morrer outras pessoas

para se fazer mudança naquele trecho? Todos sabem que no trevo de Caeté, mais à

frente, há inúmeras pontes não terminadas, com ferragens expostas. Se formos na

pista à noite, parece que tem uma ponte do lado, mas ela está inacabada. Isso tem

de ser olhado com seriedade.

Nesta semana, vindo de Araxá, passei pela duplicação da BR-262, próximo a Nova
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Serrana e Itaúna - obra bonita, bacana -, e fiquei impressionado com a distância pela

qual o material é transportado, o que se está tirando para fazer a rodovia. É algo

incrível. Andei atrás de um caminhão carregado em torno de 25km, 30km. Todo o

mundo sabe que, numa planilha de custo, a distância de material transportado tem

um valor efetivo no custo da obra. Essas coisas têm de ser reavaliadas com carinho.

Não estamos falando simplesmente de rodovia, mas de vidas perdidas, sentimentos

de dor que talvez nenhum de nós que não tenha perdido alguém naquela rodovia

tenha condição de mensurar.

O Deputado Carlin Moura (em aparte)* - Nobre Deputado Wander Borges,

conhecemos de perto a realidade da BR-381, por ali passamos diariamente,

constantemente, é o nosso caminho para casa. Como parlamentar, sou integrante da

Frente Parlamentar em Defesa da Duplicação da BR-381. Tenho plena clareza e

compartilho integralmente a opinião de V. Exa. de que a duplicação da BR-381 é

urgente e necessária, com a mudança do seu traçado. O traçado da BR-381 é da

década de 50, quando transitavam por ali vemaguetes, fusquinhas e kombis. Hoje a

realidade é outra. Então essa duplicação é necessária.

Queria chamar a atenção para um aspecto imediato, de hoje, o que fazer aqui e

agora. Devemos reconhecer que o DNIT tem mantido a rodovia recuperada. Trocou a

malha asfáltica e melhorou as condições de sinalização. Mas há um problema grave,

Deputado Wander Borges, que precisa ser enfrentado: a irresponsabilidade de

alguns, principalmente de algumas transportadoras, com caminhões com excesso de

carga que trafegam naquela rodovia, que exploram a mão-de-obra do motorista em

jornadas duplas ou triplas. Por força da pressão de algumas transportadoras,

motoristas de transporte de carga usam rebite para dobrar a jornada e provocam

acidentes por imprudência, negligência, imperícia. Alguns motoristas se excedem na

velocidade.

O que podemos fazer, de imediato, é o reforço na fiscalização. Deve haver uma

fiscalização mais contundente naquele trecho, porque famílias e famílias, que

cumprem o seu dever, dirigem respeitosamente, obedecem à sinalização e aos

limites de velocidade, às vezes são apanhadas de surpresa por irresponsáveis. Então

precisamos exigir maior fiscalização, principalmente quanto ao transporte de carga,
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no que se refere a motoristas que não respeitam os limites de velocidade. O reforço

dessa fiscalização pode ser uma atitude concreta e imediata. E trabalhar, sem dúvida

alguma, para a duplicação da BR e para o início e a conclusão do rodoanel, a via

expressa que ligará Betim ao trevo de Ravena, também uma grande obra necessária

para resolver o grande fluxo de carros.

Compartilho com V. Exa. essa preocupação, mas o responsável por isso tudo não é

só o governo Lula. O governo Lula tem feito a sua parte e pode fazer mais, como a

duplicação, mas vamos cobrar a responsabilidade daqueles que não têm respeito

pelo trânsito e pelas vidas humanas que lá passam diariamente.

O Deputado Wander Borges* - Agradeço ao Deputado Carlin Moura e concordo em

parte com o que ele disse. Em momento algum culpei o governo Lula, pelo contrário.

Estou trazendo a esta tribuna uma discussão institucional, mas quero fazer uma

pequena reflexão com todos os que estão nos ouvindo. Por que o maior índice de

acidentes é no trecho de 110km de Belo Horizonte a João Monlevade? Será que os

mesmos motoristas que trafegam pelo restante da BR-381 estão na condição ora

colocada pelo Deputado? Não, Deputado Carlin Moura.

Temos um erro de engenharia nessa rodovia, assim como muitos motoristas

irresponsáveis, andando com rebite e em alta velocidade. Isso não é a tônica. Antes

de vir aqui, fiz uma avaliação, pois sabia que esse assunto poderia ser discutido

dentro de um ambiente apresentado por V. Exa; todavia a discussão que quero fazer

é noutro sentido. O maior índice concentrado de acidentes está no trecho Belo

Horizonte até pouco acima de Caeté, onde ficam as curvas mais acentuadas.

Portanto essa reflexão tem de ser feita na plenitude.

A Deputada Rosângela Reis (em aparte)* - Obrigada, Deputado Wander Borges.

Aproveito o momento para parabenizá-lo por estar discutindo, falando sobre uma BR

tão importante para o nosso país e para Minas Gerais, que é uma das estratégias

para a economia do nosso Estado. Temos ainda uma luta grande por essa BR. Várias

vidas são ceifadas dia a dia. Sou do Vale do Aço, de Ipatinga, e trafegamos sempre

por aquela região. Então é preciso realmente lutar em prol da duplicação da BR-381

por completo. Há duas propostas, da ANTT e do DNIT. Queremos que o governo

federal atue na melhor das propostas.
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Aproveito este momento para dizer que há uma audiência pública marcada para o

dia 31. Espero que nos envolvamos todos nessa luta, como os Prefeitos e os

Presidentes e Vereadores das Câmaras Municipais, imbuídos para alcançarmos essa

tão sonhada duplicação da BR-381.

Quero também dizer que, logo mais, instalaremos a Frente Parlamentar em Defesa

da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Lutaremos pelo cidadão que

necessita dos serviços da Defensoria Pública, por isso estamos aqui arraigados

nessa luta. Gostaria de convidar os Deputados desta Casa para estarem também

conosco na luta em prol da Defensoria Pública. Muitos assinaram para que houvesse

a instalação da frente parlamentar. Muito obrigada. Parabéns!

O Deputado Wander Borges* - Quanto a essa questão do anel, que vai de Betim ao

Distrito de Ravena - aliás, são 64,83km, passando por Betim, Contagem, Ribeirão das

Neves, Pedro Leopoldo, Vespasiano, Santa Luzia e Sabará -, falaremos na próxima

reunião, na próxima semana.

Doravante, Sr. Presidente, estaremos toda semana cobrando as ações, no mínimo,

de sinalização com redutor de velocidade na BR-381, a fim de evitar mais mortes.

Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, Deputados, Deputadas, público,

cidadãos e cidadãs que acompanham os trabalhos da Assembleia, hoje subo a esta

tribuna, na condição de coordenador da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos

da Criança e do Adolescente, para tratar, mais uma vez, de um assunto que,

infelizmente, tem-se tornado rotineiro no Estado. Venho aqui para abordar as

precárias condições do Sistema de Atendimento de Medidas Socioeducativas em

nosso Estado.

Na semana passada, mais uma vez, ocorreram tristes acontecimentos. Um menino

de 14 anos e um adolescente de 17 foram assassinados - um, no Centro de

Internação Provisória São Benedito, e o outro, no Centro de Internação Provisória

Dom Bosco.

A situação de superlotação dos centros de internação provisória é objeto de
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denúncia constante que fazemos nesta Casa. No dia 17/4/2008, ou seja, há quase

um ano, a Comissão de Participação Popular, representada por este Deputado e pelo

Deputado João Leite, esteve no Centro de Internação Dom Bosco. Constatamos

vários problemas relacionados ao projeto pedagógico, à superlotação, às instalações.

Logo após, viemos a esta tribuna. Lembro-me de que fiz questão de dizer que estava

aqui por causa do problema ocorrido na Delegacia de Ponte Nova. Houve insinuação

de que uma comissão atuante desta Casa, que tinha feito audiência pública, não teria

agido adequadamente. Mas agiu. O problema é que este é o Poder Legislativo, e não,

o Executivo. Na ocasião, disse que estava dando publicidade àquela situação porque

depois, se ocorresse algum problema, poderiam dizer que a Assembleia não tinha

fiscalizado, não tinha estado lá. Portanto, fizemos a visita, e vim a esta tribuna.

Infelizmente, no ano passado um adolescente foi morto no Centro de Internação

Provisória Dom Bosco. Voltei a esta tribuna e falei da situação crônica, da morte

anunciada. Mais uma vez, episódios como esse se repetem. Não há dúvida de que a

responsabilidade da guarda, num modelo de internação, num sistema socioeducativo,

é do Estado, a quem cabe zelar pelas condições de segurança.

Estou aqui para dizer que, infelizmente, um jovem de 14 e outro de 17 anos foram

assassinados por estrangulamento na semana passada, em centros de internação

provisória. Esse assunto não gera muita comoção porque existe uma visão

preconceituosa com relação ao tema. Essa visão pode implicar uma espécie de

conivência, porque muitas vezes a visão difundida na sociedade não é exatamente a

de reintegrar esses adolescentes ou permitir que reconstruam sua trajetória de vida.

Em momentos como este, também é comum ocorrerem críticas ácidas ou

denuncismo. Estou tranqüilo. A Comissão de Participação Popular já visitou o local,

realizou audiência pública e encaminhou relatório. Como disse, vim a esta tribuna

duas ou três vezes para denunciar essa situação.

É preciso compreender esses episódios lamentáveis no contexto de uma política

pública. É o que queria fazer aqui, até para que as autoridades possam agilizar as

providências.

Hoje há uma mudança no perfil do ato infracional cometido por adolescentes, que é

mais duro. Eles cometem não somente furto, mas também homicídio. A idade média
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de ingresso no tráfico de drogas - 11, 12 anos - foi reduzida. Muitos desconhecem o

Estatuto, acham que passa a mão na cabeça dos adolescentes. E não é assim. Ele

prevê sete medidas socioeducativas, sendo que a última, a internação, prevê a

privação de liberdade. O fato é que o ato infracional cometido por jovens tem hoje sua

curva aumentada quanto a atos mais fortes, como, por exemplo, o homicídio.

Isso faz com que a aplicação da medida de internação cresça. Se ela cresce, temos

que ter centros socioeducativos regionalizados para acolher o jovem que comete ato

infracional passível de internação. Esperando a aplicação da medida, esse jovem, de

acordo com o Estatuto, pode ficar até 45 dias na internação provisória. Se não existe

agilidade para que ele receba a medida de internação, muitas vezes ele fica no centro

de internação provisória por um prazo superior. Na visita do ano passado foram

encontrados jovens que estavam na internação provisória há três, quatro, cinco

meses.

Tínhamos outro problema que foi parcialmente resolvido. Muitas vezes um

adolescente que cometia um pequeno furto ficava internado provisoriamente com um

traficante, com um homicida que havia cometido crimes bárbaros. Isso não é

adequado, mas a super lotação, às vezes, gera esse problema. Então, para se ter

uma idéia, no ano passado, quando fizemos aquela visita, a unidade tinha 60 vagas,

e havia 140 jovens internados.

No ano passado foi inaugurado o plantão interinstitucional, o centro de atendimento

integral à criança e ao adolescente que cometem ato infracional, o qual resultou de

uma luta de anos do movimento e de todos nós. Hoje temos Ministério Público,

Juizado, Defensoria, todos trabalhando para receber o jovem, fazer uma análise

coletiva e aplicar medida socioeducativa. A aplicação desta em conjunto é mais ágil e

mais adequada.

Há um estudo mais coletivizado do caso. Isso melhora a qualidade da medida

aplicada. Porém, como estão aumentando os casos de aplicação de medida de

internação, temos que ter a ampliação das vagas de internação provisória e de

internação e um estímulo para que os Municípios desenvolvam medidas em meio

aberto, particularmente as de prestação de serviços à comunidade, liberdade

assistida e semiliberdade, para desafogar o atendimento de medidas. Esse é um
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problema estrutural.

Queria aliás registrar que, na semana passada, logo que o primeiro adolescente

faleceu no Ceip Dom Bosco, rapidamente fui atendido pelo Secretário de Defesa

Social, Maurício Campos Júnior, pessoa conhecedora do assunto, competente,

empenhado em resolver a situação, e da mesma maneira pelo Subsecretário Ronaldo

Pedron. Nessa área nosso diálogo é desobstruído, mas o próprio Secretário

reconheceu que algumas medidas precisam ser agilizadas para romper esse gargalo.

Nosso gargalo é sistêmico. A Deputada Maria Tereza Lara sabe disso, porque em

Betim existe essa situação. Muitas vezes a ausência do acolhimento para cumprir

medidas de internação faz com que adolescentes fiquem junto de traficantes e

adultos perigosos.

Então, precisamos de uma espécie de força-tarefa. Sabemos que, quando o Poder

Executivo e a sociedade querem, as coisas andam mais rápido. Já levantei essa

questão com várias autoridades do governo do Estado. A situação é grave, e

precisamos ter um nível de execução orçamentária maior nessa área. Na semana

que vem vou trazer o monitoramento que faço do chamado orçamento-criança. Fiz

uma análise da execução orçamentária do governo estadual em políticas para

crianças, adolescentes e jovens. A execução orçamentária é até positiva do ponto de

vista do gasto. Temos que avaliar a meta física e o impacto. Tivemos uma execução

de 97% no ano passado, o que é um bom nível de execução. Mas, se analisamos dez

ações que estão muito abaixo dessa média, podemos identificar o Programa de

Proteção à Criança e ao Adolescente Ameaçado de Morte, 75%; reforma de centros

socioeducativos, 70%; atendimento ao adolescente em conflito com a lei medida em

meio aberto, 69,44%.

Basicamente, identificamos ações ligadas ao Sistema Nacional de Atendimento

Socioeducativo - Sinase - com um nível de execução abaixo da média do próprio

Estado. Estou-me referindo ao conjunto das ações direcionadas exclusivamente a

crianças e adolescentes. Sabemos que está para ser aberto um novo centro de

internação provisória. Há um gargalo. Se há uma superlotação, fica mais delicado o

controle desses adolescentes, o projeto pedagógico fica mais difícil de ser

implementado, os jovens ficam retidos por tempo maior. Isso gera neles revolta e
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ansiedade maior.

Faço um apelo, de maneira tranqüila e responsável, porque não sou daqueles que

gostam de fazer marola política em cima de tragédia alheia. A tragédia para a família

desses jovens é grande porque muitas vezes são duplamente penalizados: pela

evasão escolar, pela fome, pela ausência de uma estrutura familiar que possibilite

uma vida mais digna; e pela miséria, pela falta de oportunidade e, infelizmente, pela

baixa auto-estima adquirida ao longo da vida; é quando a droga aparece, às vezes

como única alternativa. Acho que a pior situação é de quem precocemente perdeu a

vida num centro de internação provisória, assim como a situação dos seus familiares,

que vão carregar isso. Até para que essa situação não persista, precisamos falar,

porque isso vira uma notícia na imprensa, uma reunião, e depois cai no

esquecimento. Já são quatro mortes em centros de internação provisória, de abril do

ano passado para cá. A vida é um bem maior que todos defendemos.

Reitero aqui o apelo colocando-me à disposição não só como coordenador da

frente parlamentar, mas também como Presidente da Comissão de Participação

Popular e como militante nessa área desde 1986. Ainda estudante de serviço social,

recolhi assinaturas para emenda popular, na Praça Sete, em favor de políticas para

crianças e adolescentes, portanto há 23 anos estou nessa luta. Como cidadão,

queremos que o governo do Estado seja mais efetivo quanto ao sistema estadual de

atendimento às medidas socioeducativas. Essa efetividade, além de garantir um

processo de reintegração dos jovens, de segurança das pessoas, também pode evitar

mortes.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte)* - Companheiro Deputado André

Quintão, quero cumprimentá-lo por esse compromisso firme e continuado em defesa

da criança e do adolescente e lembrar que em Betim estamos acompanhando a

situação de adolescentes na segunda delegacia, numa situação totalmente

desumana. Como V. Exa. disse, o Secretário de Defesa Social e o Subsecretário

Ronaldo Pedron têm tido sensibilidade de acompanhar o processo. Vemos a

importância e a necessidade de o governo do Estado investir realmente todos os

recursos possíveis e necessários para melhorar a situação. É importante estreitar

esse relacionamento com as Prefeituras. Sabemos que isso é uma grande
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necessidade. Sabemos que o problema é muito grave. Sabemos que é competência

e obrigação do Estado, mas há necessidade de que os Municípios dêem sua

contribuição para resolver esse impasse. Os jovens e as crianças não podem

esperar.

Quero deixar isso registrado e dizer que contem conosco, apoiando a frente.

Estamos lá na Comissão de Segurança Pública. Hoje o Secretário, Dr. Maurício

Campos, vai estar aqui na comissão discutindo a questão das políticas públicas de

segurança do Estado. Então, é oportuno registrar a necessidade dessa integração

cada vez maior das três esferas do poder, dos movimentos sociais organizados, para

que agilizem políticas públicas que atendam às crianças e aos adolescentes.

O Deputado André Quintão* - Muito obrigado, Deputada. Fica aqui o nosso apelo

reiterado ao governo do Estado para a efetivação das medidas socioeducativas.

Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva* - Obrigado, Sr. Presidente, Deputado Doutor

Viana, a quem saúdo, V. Exa. que, mais uma vez, conduz a reunião ordinária desta

terça-feira; caríssimo Deputado João Leite; Deputadas; Deputados; telespectadores

da TV Assembleia; meus amigos e minhas amigas, ocupo a tribuna nesta tarde para

fazer com todos algumas reflexões que entendo muito oportunas e necessárias.

Inicialmente, parabenizo a Deputada Rosângela Reis por encabeçar hoje a Frente

Parlamentar em Defesa da Defensoria Pública, cujo requerimento teve desta Casa

total apoio e solidariedade, para inaugurar, com certeza, uma nova fase em defesa de

nossa Defensoria Pública. Aliás, esta Defensoria que sempre defendemos, e quero

cumprimentar o Dr. Eduardo, grande companheiro, eterno Presidente da Associação

dos Defensores. Este momento é muito importante para a Assembleia Legislativa.

Trata-se de um momento de interação dos parlamentares junto aos nossos

incansáveis Defensores Públicos. Tive o prazer, por ocasião da remessa da lei

orgânica, à época, junto ao ex-Governador Itamar Franco, de trabalhar na sua

relatoria, quando foi possível apresentar as emendas de autonomia e independência

da Defensoria Pública, à qual todos os Deputados indistintamente devotam o maior
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respeito e, principalmente, a maior gratidão.

Quero ressaltar a importância de um Defensor Público que hoje está longe de sua

casa, nos afazeres do dia-a-dia da sua luta e labuta incansável, em defesa daqueles

que mais necessitam do aparato jurídico. São eles os nossos incansáveis Defensores

Públicos, que, sem dúvida alguma, ao tempo, têm demonstrado a capacidade de

trabalho, o respeito à causa pública e, sobretudo, têm garantido o direito daquele que

procura e precisa buscar seus direitos na tutela jurisdicional.

Conclamo a todos, Deputadas e Deputados, a comparecer logo mais, às 19 horas,

ao lado da nossa querida Deputada Rosângela Reis, nós que já somos Defensores

da própria Defensoria Pública há muito tempo.

Vejo aqui o Deputado João Leite, que durante toda essa caminhada sempre usou a

sua fala firme e forte em favor da nossa Defensoria Pública. Queremos, com certeza,

instalada essa frente parlamentar, trabalhar, discutir, apresentar reivindicações e,

juntamente com o governo, fazer com que as reivindicações sejam efetivamente

cumpridas, e o serão. Tenho a certeza de que, dentro do balizamento, do trabalho, da

capacidade do nosso Governador, não haverá de faltar interlocução em favor dos

nossos Defensores.

O Deputado João Leite (em aparte) - Obrigado, meu amigo e companheiro

Deputado Dalmo Ribeiro Silva. V. Exa. trata de um tema tão caro para todos nós, o

do Defensor Público, esse advogado à disposição da população de Minas Gerais.

Lembro-me da legislação que propusemos junto à CPI Carcerária que deu

possibilidade de levar a Defensoria Pública, esse advogado, a todas as comarcas do

Estado. Agora se constitui, com a coordenação da Deputada Rosângela Reis, a frente

parlamentar defendendo e apoiando a Defensoria Pública no Estado.

A Defensoria Pública, nobre colega Deputado Dalmo Ribeiro Silva, está presente,

por exemplo, no CIA, chamado Plantão Interinstitucional. Há pouco, ouvimos falar da

situação do adolescente que entra em conflito com a lei no Estado. Quanto a essa

questão, nunca se fez tanto como no atual governo. Basta lembrar a quantidade de

centros construídos para trabalhar com medidas socioeducativas. Não se notam

avanços no Estatuto da Criança e do Adolescente, mas o governo do Estado fez

muito, especialmente no que se refere a essas medidas. Pela primeira vez em Belo
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Horizonte, dispomos de um plantão em que há a presença de um Defensor Público.

Então, o jovem, o adolescente retido é conduzido ao Juiz, ao Promotor e ao Defensor

Público e imediatamente recebe uma medida para evitar sua permanência por muito

tempo no Centro de Internamento Provisório.

O desafio é muito grande, Deputado Dalmo. Veja que a morte ocorrida nesse centro

de internamento foi praticada por uma criança de 12 anos. O desafio é levar para

outras cidades esse modelo de delegacia especializada para tratar da questão do

adolescente. A presença do Defensor é, portanto, fundamental.

A Deputada Maria Tereza Lara abordou a questão de Betim, onde há uma

legislação que impede a construção de unidades penais. O desafio do Estado é muito

grande, mas pelo menos em Betim o Estado tem conseguido manter um diálogo com

a Prefeitura. Estão discutindo agora a instalação de uma delegacia especializada

para o adolescente, o que possibilitará à Defensoria acompanhar a situação.

Com muito prazer, acompanho sua manifestação em defesa da Defensoria Pública.

Gostaria de trazer aqui o relatório sintético do trabalho realizado por nosso governo e,

ao mesmo tempo, de reconhecer que a questão do adolescente é um grande desafio

para o Estado, apesar dos avanços que já estamos conseguindo. Parabéns pelo seu

pronunciamento, querido amigo e colega de partido. Obrigado.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva* - Agradeço-lhe, pois V. Exa. enriquece meu

pronunciamento.

Sr. Presidente, tratarei ainda das rodovias federais. Acabamos de ouvir o clamor do

Deputado Wander Borges, que falou da BR-381, que, aliás, é denominada Rodovia

da Morte, para a qual a Assembleia tem, incansavelmente, buscado ações junto ao

governo federal. Eu mesmo já participei de comitiva com Ministro e parlamentares

desta Casa na busca de ações e recursos para reforma e construção na referida

rodovia, onde todos os dias ocorrem mortes, conforme acompanhamos pelos jornais.

Sr. Presidente, por falar em rodovia, quero destacar o estado de calamidade em

que se encontra a BR-267, que liga Poços de Caldas a Machado. Uma vergonha.

Nesta semana estive na região e, na companhia de vários Prefeitos, percorri esse

trecho. Na oportunidade, constatamos o desrespeito com a rodovia e observamos o

que ela representa para o Sul de Minas. O Deputado Carlos Mosconi, assim como
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nós, certa vez usou esta tribuna para também manifestar sua preocupação, agora

maior ainda.

Ontem encaminhei um fax ao Ministro dos Transportes, e estamos conclamando

toda a região Sul de Minas para iniciarmos uma cruzada a Brasília, com reuniões com

os Prefeitos e principalmente com todas as lideranças. O que estamos presenciando

e vivenciando é, acima de tudo, o desrespeito à vida. Tenho certeza absoluta de que

deve estar se iniciando, hoje ou amanhã, conforme informações que tive do Ministério

dos Transportes e do DNIT, uma operação tapa-buracos. Mas não aceitaremos

reparos nessa importante rodovia. Os trabalhos já deveriam ter sido iniciados. O

Deputado Carlos Mosconi sabe disso muito bem, pois, quando vai para a sua querida

Poços de Caldas, ao passar por essa rodovia, gasta 1 ou 2 horas para chegar a sua

terra natal. E não é só isso. Já tenho também em mãos um levantamento dos

acidentes causados, a pedido de tantas e tantas pessoas que residem em nossa

região. Hoje mesmo recebemos vários “e-mails” solicitando providências. Temos de

nos unir. A bancada do Sul de Minas, os Deputados Carlos Mosconi, Geraldo Thadeu

e outros conhecem muito de perto esse compromisso que temos e esse

descompromisso que o governo federal e o DNIT têm para com nossas rodovias.

Essa situação tem ceifado a vida de muitas famílias e ocasionado os diversos

acidentes que temos presenciado.

Deputado Carlos Mosconi, este é o momento em que cobraremos. Daqui por diante,

usaremos esta tribuna diariamente, como já o estamos fazendo, pelas várias

manifestações dos Prefeitos, das comunidades e dos Vereadores, para demonstrar,

acima de tudo, o desrespeito do governo federal para com as nossas rodovias.

Pagamos impostos, então temos o direito de ir e vir. Isso não tem sido possível nas

nossas precárias rodovias. Temos vários trechos da 459, perto de Congonhal e

Ipiúna, no caminho pelo qual chegamos a Poços de Caldas, em situações difíceis e

de transtorno. Não há trafegabilidade. Aliás, esse trecho foi há pouco tempo

pavimentado, mas hoje já merece reparos. Não teve nem a vida útil de uma estrada,

que é de 15 anos, conforme ações do NTT e do DNIT que determinam a segurança

dos passageiros. Mais uma vez, manifesto o sentimento de todos, unindo todos os

parlamentares nessa nossa preocupação, a fim de que possamos imediatamente
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juntar forças, para que a recuperação desses trechos não fique apenas no papel e os

recursos sejam liberados. Faremos esta frente em defesa das nossas rodovias.

O Deputado Carlos Mosconi (em aparte)* - Meu caro Deputado Dalmo Ribeiro,

aplaudo o manifesto de V. Exa. Também tenho sofrido, como V. Exa., as agruras das

rodovias federais no Sul de Minas. O que se vê é um desleixo, um descalabro. É

absolutamente inexplicável a situação a que essas rodovias chegaram. V. Exa. citou

a rodovia de Machado a Poços de Caldas, a de Poços de Caldas a Andradas e a de

Muzambinho a Poços de Caldas. O ex-Deputado Rosemburgo Romano, que aqui nos

acompanha, informou-nos, ainda há pouco, que noutro dia ele passou pela querida

cidade de Itajubá, indo para Poços de Caldas, e viu que a estrada 459, à qual V. Exa.

se referiu, restaurada há pouco mais de um ano, já tem o trecho da Serra de Ipiúna

absolutamente intransitável, depois de um ano e meio de ter ficado pronta.

Quero falar a V. Exa. que faremos uma gritaria desta tribuna. Não é possível admitir

essa situação. No dia 12 de dezembro do ano passado, com V. Exa., estivemos aqui,

em Belo Horizonte, com o Presidente Lula e o Governador Aécio Neves, a quem

entregamos a solicitação, por escrito, de que providenciasse a restauração dessas

estradas, que estão absolutamente intransitáveis. Até hoje, nada se fez. Ligo para o

DNIT todos os dias, para obter informações, e sei que V. Exa. faz o mesmo. O DNIT

não dá informações. A última informação que tivermos - e não temos como acreditar

mais no DNIT - é de que só falta assinar o contrato. Essa é uma resposta muito vaga.

Quando o contrato será assinado? Na semana que vem, no mês que vem ou no ano

que vem? Quando será assinado o contrato?

Não sei, ninguém sabe. Dizem que o dinheiro já chegou, mas nada acontece. O

buraco está aumentando a cada dia.

Já estou encerrando, Sr. Presidente. Deputado Dalmo Ribeiro Silva, informo a V.

Exa. que o Prefeito de Poços de Caldas, Paulinho Courominas, pediu-me que

solicitasse ao DNIT que Poços de Caldas tivesse o direito de fazer uma operação

tapa-buracos dentro dos limites dessa cidade, pelo menos. O DNIT, esnobando, disse

que essa não era uma função da Prefeitura, e sim do DNIT. Ora, se o DNIT não está

cumprindo com sua função, a Prefeitura fará a obra para beneficiar o povo da cidade,

o povo do Sul de Minas. O DNIT, além de inoperante, é soberbo, porque não resolve
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um problema crucial para a nossa região do Sul do Estado. Somaremos esforços a

fim de encontrar soluções para esse problema tão grave do Sul de Minas.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva* - Muito obrigado, Deputado Carlos Mosconi. Nós

nos esforçaremos. Se necessário, cobraremos novamente providências do Ministro.

Já nos reunimos, como bem lembrado, com o Presidente Lula, em busca de

soluções. Todavia, até o momento, absolutamente nada foi feito. Estamos

preocupados. Com certeza cerraremos fileiras para que o governo federal faça sua

parte em defesa do Sul de Minas. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ruy Muniz.

O Deputado Ruy Muniz* - Sr. Presidente, Ss. Deputados, telespectadores da TV

Assembleia, ocupo esta tribuna para mandar um abraço muito especial ao povo de

Francisco Sá, de nossa querida Brejo das Almas. No domingo estivemos nessa

região durante as eleições municipais. Foi uma campanha muito bonita, a qual

mobilizou todos da cidade. Os jovens, as mulheres e os homens participaram de uma

eleição transparente e democrática.

Queria mandar um abraço especial ao Vereador e grande líder Denilsão. Você não

ganhou as eleições dessa vez, mas mostrou que é possível a um homem do povo,

simples, de família humilde, participar do processo político, como candidato. Você foi

candidato e, em sua campanha, dignificou o nome de Francisco Sá. Mando abraços a

todos os que participaram dessas eleições, como ao Ronaldo Ramon e ao nosso

querido amigo Doutor Tiburtino. Além disso, também quero congratular-me com quem

venceu as eleições. Mando um abraço especial ao Dr. José Mário Pena, a quem

desejo ótimo governo. Pode contar com a bancada do Norte. Todos nós, Deputados,

queremos ajudar Francisco Sá. Estivemos em lados opostos, mas sabemos que o

povo gosta de escolher seu representante e quer resultados. Todos nós, Deputados

que participamos da campanha ao lado do Denílson, queremos apoiar Francisco Sá.

Colocamos nossos gabinetes à sua disposição, ao nos congratularmos com sua

vitória.

Cidadãos de Francisco Sá, a política já passou. O momento agora é de paz,

harmonia e trabalho. Vamos construir uma cidade melhor para viver.
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O Deputado Carlin Moura (em aparte)* - Nobre Deputado Ruy Muniz, nesta

oportunidade quero felicitar todo o povo de Francisco Sá, da minha querida Brejo das

Almas. Aquela campanha foi uma aula de democracia, quando se discutiram os

projetos, os rumos e o futuro dessa cidade. Mando um forte abraço ao nosso amigo

Denilsão, Vereador Denílson; ao grande Baltazar, o Obama do Gorutuba, grande

amigo e pessoa maravilhosa, que contribuiu muito em todo o processo; a todos

aqueles que estiveram em torno da campanha dos 65 fortes; e a todos os

companheiros e Deputados que lá estiveram. Quero felicitar os vencedores, o nosso

Prefeito eleito José Mário, a quem quero dizer que as eleições passaram e que agora

é hora de trabalhar em prol do povo. A cidade de Francisco Sá precisa reencontrar o

caminho do desenvolvimento. É uma das cidades mais importantes do Norte de

Minas, feita de um povo maravilhoso, trabalhador, alegre e receptivo. Fiquei muito

feliz, Deputado Ruy Muniz, em poder conhecer de perto aquele povo, aquela gente

trabalhadora do campo, da zona rural, e também o pessoal da cidade e a juventude

de Francisco Sá, que teve um papel destacado em termos de renovação, de mostrar

que é possível fazer diferente. Foi uma grande vitória. Todos saíram vitoriosos. A

democracia é assim, uma caminhada permanente. Gostaria de colocar o nosso

mandato à disposição do povo de Francisco Sá, para continuarmos defendendo mais

investimentos e melhorias para sua população. Parabéns a todos vocês. Felicidades,

Denilsão. Felicidades, povo de Francisco Sá.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte)* - Também gostaria de trazer as minhas

considerações sobre a belíssima eleição realizada em Francisco Sá. Uma verdadeira

festa da democracia. Eleição, Deputado Carlin Moura, que me lembrou as eleições de

1989, quando o Lula estava apenas com o PCdoB e com o PSB. Uma eleição da

militância, da juventude, em que destacamos duas pessoas simples, pessoas do

povo, o Denílson e o meu amigo e companheiro Baltazar, do PT, que fez bonito na

sua região do Catungui, onde aconteceu uma ampla frente. Faltou pouquinho, mas,

como V. Exa. falou e o Deputado Ruy Muniz também tem dito muito bem, todos

saíram ganhando. Foi uma festa da democracia, uma experiência muito boa. Tenho

certeza de que esse grupo vai continuar unificado, porque, juntos, temos ainda muito

a fazer pela cidade de Francisco Sá. Estamos lá para ajudar a cidade e contribuir
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para o seu desenvolvimento. Gostaria ainda de parabenizar toda a militância do

PCdoB, do PT e de todos os partidos aliados que ajudaram nessa campanha.

O Deputado Ruy Muniz* - Muito obrigado. Gostaria de agradecer a paciência da

Mesa e mandar um abraço ao nosso querido candidato a Vice-Prefeito, Baltazar. Um

abraço, Francisco Sá. Valeu, obrigado.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Hely Tarqüínio) - Esgotada a hora destinada a esta

parte, a Presidência passa à 2ª Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia,

compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de

pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente

da próxima reunião.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 3.501 e 3.502/2009,

da Comissão de Direitos Humanos, e 3.503 a 3.506/2009, da Comissão de Turismo.

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 Doutor Viana (3),

solicitando a retirada de tramitação dos Projetos de Lei nºs 912, 913 e 1.952/2007, e

Inácio Franco, solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 2.632/2008

(Arquivem-se os projetos.); nos termos do inciso XVI do art. 232 do Regimento

Interno, requerimento do Deputado Leonardo Moreira, solicitando a inclusão em

ordem do dia do Projeto de Lei nº 2.872/2008; e, nos termos do inciso VII do art. 232,

c/c o art. 140, do Regimento Interno, requerimentos do Deputado Irani Barbosa (2),

solicitando que o Projeto de Lei nº 254/2007 seja encaminhado à comissão seguinte a

que foi distribuído, uma vez que a Comissão de Educação perdeu o prazo para emitir

seu parecer, e que o Projeto de Lei nº 724/2007 seja encaminhado à comissão
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seguinte a que foi distribuído, uma vez que a Comissão de Saúde perdeu o prazo

para emitir seu parecer.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Gilberto Abramo,

solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º,

transferi-la ao Deputado Getúlio Neiva. A Presidência defere o requerimento e fixa ao

orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Meu caro Presidente Hely Tarqüínio, Srs. Deputados,

Sras. Deputadas, funcionários da Casa, membros da imprensa, também venho aqui

cumprimentar um Prefeito eleito neste domingo: Rozinê Sena, ex-Prefeito de

Fronteira dos Vales, que tentou a reeleição, foi sufocado pelo volume de dinheiro e de

corrupção eleitoral, mas a eleição foi cancelada pelo TRE-MG. Na nova eleição

realizada, Rozinê Sena sai brilhantemente vencedor, superando as dificuldades

financeiras. Ex-Prefeito, homem pobre e dedicado, que tem escritório de

contabilidade em Teófilo Otôni para dar apoio aos Municípios, foi candidato mais por

imposição dos seus amigos - entre os quais eu mesmo -, que lhe pediam para voltar,

para que Fronteira dos Vales tivesse uma boa administração, como tinha tido em sua

gestão. A vitória veio, e queremos cumprimentar Rozinê Sena e todos os

companheiros de Fronteira dos Vales, dizendo que acompanhamos de longe esse

processo. Vários Deputados Estaduais lá estiveram dando apoio ao candidato de

oposição. Mesmo assim, Rozinê Sena superou todas as dificuldades e acabou eleito.

Em abril, vamos dar-lhe posse e estaremos lá para fazer a festa, porque a cidade

merece um governo diferenciado.

Sr. Presidente, minha presença em Plenário hoje é apenas para fazer um

agradecimento, pois o mais arrojado projeto social do planeta vai acontecer agora nos

Vales do Jequitinhonha e do Mucuri. (- Lê:)

“Quando começamos a discutir nesta Casa, em 2007, o projeo de lei que criava a

Copanor, sabíamos que se tratava do maior projeto de saneamento básico da história

de nossa região. Depois, descobrimos que era o maior de todo o Brasil. Mas, ao

consultar os organismos internacionais, veio a surpresa: trata-se do maior projeto de

saneamento básico em região carente de todo o planeta, em qualquer país do

mundo. É uma felicidade, Sr. Presidente, ter participado dessa luta, aqui na
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Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Em nenhum país do mundo

aconteceu uma obra desse porte em regiões similares aos Vales do Jequitinhonha e

do Mucuri. São mais de 600 localidades que receberão sistema de água e esgoto

tratados, acompanhado de módulos sanitários com banheiros e tanques de lavar

roupa. São localidades quase sempre isoladas, onde vivem pouco mais de 200

pessoas, ou cidades com até 5 mil habitantes, em algumas das regiões mais carentes

do nosso país: o Vale do Jequitinhonha, onde nasci; o Vale do Mucuri, que tento

representar nesta Casa com vigor, carinho e muito amor; e o Norte de Minas -

Taiobeiras e Montes Claros -, onde sempre viveu a família de minha mãe.

Enternecido e com a alma plena de gratidão, quero agradecer, em primeiro lugar,

aos colegas Deputados e Deputadas, por terem aprovado a proposição em menos de

três meses de tramitação - foi o projeto que tramitou mais depressa nesta Casa. Em

segundo lugar, aos parlamentares do Norte de Minas, por consentirem que a sede da

Copanor ficasse em Teófilo Otôni. Por fim, quero agradecer, em nome dos heróicos

habitantes do Mucuri, do Jequitinhonha e do Norte de Minas, ao Governador Aécio

Neves. A Copanor só poderia nascer de uma alma nobre, do gesto de um estadista,

da compreensão de um homem que encontrei, muitas vezes, coberto de poeira ou

com os pés sujos de lama, nas difíceis estradas de terra de nossa região, nas várias

campanhas políticas que disputamos, quase sempre em trincheiras opostas.

Hoje, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, aquelas estradas intransitáveis do

Jequitinhonha e do Mucuri, por onde andaram Tristão da Cunha, Aécio Cunha,

Tancredo Neves e Aécio Neves, estão cobertas pelo asfalto do Proacesso. Pela

primeira vez em nossa história, nossos Municípios passaram a receber verbas do

Estado para o transporte escolar. O Projeto Travessia está beneficiando nada menos

do que 27 cidades de minha região, entre as 35 comunidades contempladas. O

Programa de Combate à Pobreza Rural - PCPR - está beneficiando diretamente

milhares de famílias de agricultores.

Mas, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, as obras da Copanor são a mais profunda

ação de proteção da saúde de nosso povo, porque naquela região mais de 60% das

doenças são de origem hídrica ou decorrentes de esgoto a céu aberto. A receita dos

nossos Municípios jamais permitiria que nossos Prefeitos investissem tão fortemente



____________________________________________________________________________
937

em saneamento básico. É uma região de subsolo rico e inexplorado, que não gera

receita para os cofres municipais. A atividade econômica nesses Municípios se

restringe à agricultura de sobrevivência e à produção de leite, que não geram

excedente exportável. Os nossos Prefeitos sofrem a conseqüência da indigência

financeira.

A Copanor - e sei que falo aqui também em nome dos Prefeitos da minha região - é

quase uma dádiva dos céus, é a obra mais profundamente humana e cristã que

qualquer governante poderia realizar. Obrigado, Governador. Que Deus ilumine todos

os seus roteiros. Parabéns, Governador, por ter escolhido homens como Márcio

Nunes para o comando da Copasa e Márcio Kangussu para a Presidência da

Copanor. A sensibilidade desses dois homens fê-los compreender, em toda a sua

extensão, a grande obra humanística que V. Exa. a eles delegou. O projeto da

Copanor merece e precisa ser exportado para os países pobres da África, mas

especialmente para o Nordeste brasileiro, onde milhões de pessoas ainda não

conhecem o arrojo e a tenacidade de um governante como V. Exa.”

Sr. Presidente e Srs. Deputados, pela primeira vez, ocupei esta tribuna lendo um

pronunciamento. Fiz questão de medir cada palavra para demonstrar, de forma

bastante clara e objetiva, a gratidão de um político que viveu a vida inteira na região

do Mucuri e do Jequitinhonha e que pela primeira vez, ao longo de 30 anos, encontra

um governo que, de fato, investe fortemente na região para reduzir sua desigualdade

perante as demais regiões de Minas Gerais.

Estou tranqüilo porque parece que, intimamente, há uma luz ao meu redor criando

uma auréola de satisfação e felicidade, em função de tanta coisa que já foi feita em

nossa região por este governo. Por isso esse pronunciamento escrito, para que não

esquecesse tudo o que queria falar. Aqui vai minha homenagem e meu

agradecimento. O meu muito obrigado, de coração, ao Governador Aécio Neves.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Padre João, solicitando

a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º, transferi-la

ao Deputado Weliton Prado. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o

prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Quero saudar todos e todas. Estava participando de
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uma coletiva com a imprensa e o Sindicato dos Eletricitários - Sindieletro - e

discutindo a consulta pública da Agência Nacional de Energia Elétrica em relação à

Resolução nº 456, da Aneel, que trata das condições para o fornecimento de energia

e do direito dos consumidores. A Aneel está aumentando em 150% o valor das

multas, um verdadeiro absurdo, que, no nosso posicionamento, fere o Código de

Defesa do Consumidor. Um aumento totalmente desumano, passando de 2% para

3%.

Outro ponto que gostaríamos de trazer hoje, Sr. Presidente, é a cobrança ilegal pelo

tratamento de esgoto sem a devida prestação do serviço. Estamos entrando com uma

enxurrada de ações em todo o Estado de Minas Gerais. A Copasa, além de praticar

uma das tarifas mais caras do País e de realizar reajustes sucessivos de forma ilegal,

vem cobrando indevidamente dos consumidores, em diversos Municípios, tarifas

pelos serviços de esgoto sanitário sem efetivamente realizá-los. Isso é um absurdo.

Dou o exemplo de Belo Horizonte. Quem lembra que a Lagoa da Pampulha

abastecia Belo Horizonte de água? Era assim no passado. Por que hoje a Lagoa da

Pampulha não oferece mais o abastecimento de água para a população de Belo

Horizonte? Porque a água está totalmente imprópria para o consumo. A água da

Lagoa da Pampulha hoje não tem condições de ser utilizada para consumo porque o

esgoto é jogado lá. Infelizmente, há muitos e muitos anos, a população vem pagando

pelo tratamento de esgoto que não tem. Não se pode cobrar por aquilo que

efetivamente não é prestado. A Copasa não só não fornece o tratamento de esgoto e

não o oferece em muitos Municípios, mas ainda cobra pelo serviço. A empresa detém

a concessão do abastecimento de água em 611 dos 853 Municípios. Na maioria dos

Municípios de Minas Gerais, o serviço de água e esgoto é feito pela Copasa, apesar

de não oferecer o serviço de esgoto e cobrar por ele. Menos de 30% desses 611

Municípios têm esgotos sanitários. A empresa cobra pelo serviço sem realizar

efetivamente o tratamento do esgoto coletado. E o que é pior, além de prejudicar o

bolso dos consumidores, pergunto: quando não há o tratamento, para onde vão os

esgotos sanitários das cidades? Para os córregos, os rios, os lagos. Em muitos

casos, o esgoto corre a céu aberto. A Copasa então viola frontalmente o direito ao

meio ambiente ecologicamente correto da sua família e das gerações futuras. Não
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podemos permitir esgoto sendo jogado nos córregos, nos lagos, nos rios e correndo a

céu aberto nas ruas. Em muitos Municípios, ela despeja, sem tratamento, os esgotos

sanitários em córregos, em cursos d’água que atravessam as cidades. Tanto o ar

quanto as águas sofrem com a poluição. A população sofre ainda com o mau cheiro

exalado e com o aumento dos riscos à saúde, o perigo em relação às doenças. Então

a Copasa é a grande vilã, inclusive institucional, da poluição do meio ambiente em

Minas Gerais. É uma grande contradição, ao contrário das divulgações oficiais

publicadas por essa empresa. Não há dúvida de que ela é hoje uma das grandes

vilãs do meio ambiente no nosso Estado, pois não realiza o tratamento adequado do

esgoto. E Minas Gerais tem água em abundância. Infelizmente, não temos água para

beber, água tratada em abundância porque a própria Copasa joga o esgoto nos rios,

nos lagos e nos córregos, ajudando a poluir, em vez de fazer o tratamento desse

esgoto.

Se verificarmos os lucros que a Copasa está recebendo nos últimos anos, veremos

que são realmente exorbitantes, com altas tarifas - aliás, uma das mais caras do

Brasil.

Em 2008, o lucro líquido da empresa foi de R$349.000.000,00 apenas nos nove

primeiros meses do ano, um crescimento de 23%. Todavia, em vez de beneficiar a

população e investir os lucros obtidos no sistema de tratamento de esgoto nos

Municípios no qual a Copasa atua, os lucros, na sua grande maioria, vão para os

acionistas, muitos dos quais bancos e fundos de pensão no exterior. Em menos de

seis anos, sabe quanto foi distribuído de dividendos para esses bancos e acionistas?

Mais de R$600.000.000,00 foram distribuídos a investidores e acionistas. De 2006

para cá, enquanto a tarifa de água e esgoto chegou a subir mais de 45%, foram

distribuídos R$246.000.000,00 em dividendos pela Copasa. Portanto o consumidor

tem sido onerado de forma excessiva e abusiva em relação às altas tarifas e, ainda,

com uma cobrança indevida por um serviço que não é prestado. A Copasa cobra pelo

serviço de esgoto que, na prática, não é ofertado. Qual tem sido a alternativa da

população? Pagar a conta, senão sua moradia ficará sem o abastecimento de água.

E ainda é bitributação, porque é obrigatório pagar a conta de água e de esgoto,

mesmo que esse serviço não esteja sendo oferecido. A empresa vincula a cobrança
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de esgoto com a de água. Se não pagar, a população fica sem a água; se atrasou, a

empresa não tem dó e corta o abastecimento.

O consumidor só deveria pagar pelo serviço que lhe foi prestado. Quer dizer, a

Copasa só deveria fazer a cobrança se realizasse o serviço. A empresa não trata o

esgoto, como também não oferece a implementação integral do sistema, mas a

cobrança é realizada. De certa forma, o serviço de tratamento de esgoto oferecido

hoje pela Copasa é virtual, pois fere o bolso do consumidor e o Código de Defesa do

Consumidor, ou seja, os direitos garantidos na Constituição Federal e no Código Civil.

Em Minas Gerais, fere também a Lei nº 11.445, de 2007. Não existe uma agência

para regular o setor. A Copasa vem enriquecendo à custa dos consumidores e

distribuindo lucros aos acionistas. E quem paga a conta é a população do Estado.

Além disso, como a própria Copasa assume, o cidadão pode optar por não utilizar o

serviço virtualmente oferecido pela empresa, uma vez que há moradores que

possuem fossas sépticas próprias. Isso ocorre com mais freqüência nas residências

rurais e nas comunidades pequenas, evitando o lançamento de esgoto nas águas das

propriedades próximas. Esse é o grande problema. Aliás, estive recentemente com o

Vereador Marcílio, em Carbonita, onde assinamos uma representação na Justiça em

relação àquele Município. A Copasa começou a realizar os trabalhos nessa cidade,

deixando-a como um queijo suíço. A cidade está totalmente esburacada, e a

população pagando pelo tratamento de esgoto sem ter direito a ele.

Portanto a questão é realmente muito séria. Ficamos felizes de ver a determinação

judicial que proíbe a Copasa de aumentar o valor da conta de água. Essa empresa

queria um aumento agora, a partir de março, de 8,65%. Se compararmos, seria o

maior aumento nos últimos anos. Entramos com três representações no Ministério

Público. Uma delas culminou numa liminar suspendendo o aumento do valor da água

justamente porque, em Minas Gerais, não há uma agência para regular o setor. A

própria Copasa é que praticamente define o valor a ser reajustado.

Esperamos que, no mérito, essa ação seja julgada em defesa dos consumidores.

No STJ, a Copasa perdeu mais uma liminar. Portanto, estamos esperançosos.

Conversei com o Promotor Antônio Baeta, a quem parabenizo. Ele esteve presente

na audiência pública realizada pela Comissão de Defesa do Consumidor.



____________________________________________________________________________
941

Realizaremos outras audiências, e sua presença já foi garantida.

A mobilização popular é muito importante. O nosso mandato tem o compromisso de

intensificar os trabalhos em relação à fiscalização do tratamento de esgoto.

Solicitamos a todos os Vereadores e entidades que tiverem dados sobre o assunto

que os enviem ao nosso gabinete. Faremos um mapeamento da realidade em todo o

Estado, apontando as cidades onde não há tratamento de esgoto. Fiscalizaremos o

caso de Belo Horizonte, que é muito sério; fiscalizaremos a situação da Lagoa da

Pampulha. A Copasa não renovou o contrato de continuação das obras em

Contagem. Se isso não ocorrer, não será possível tratar o esgoto na Região

Metropolitana. Fazemos essa denúncia aqui.

Vamos continuar entrando com ações na Justiça. Nas cidades onde a população

paga pelo tratamento de esgoto, mas o serviço não é prestado, poderemos entrar

com ações. Quem tiver informações sobre o assunto pode procurar o nosso gabinete,

que tomaremos providências. Já existe determinação judicial em várias cidades,

como Montes Claros e outras localizadas no Sul de Minas e no Triângulo. O

importante é mobilizar. Precisamos de informações.

Quanto à consulta pública da Aneel, é muito importante que a população participe.

Todo cidadão pode pronunciar-se contrária ou favoravelmente ao aumento da multa

por atraso na conta de luz após 30 dias, de 2% para 5% - aumento de 150%. O prazo

da consulta pública é dia 27. Solicitamos uma prorrogação, porque a população

realmente não tem informação. A Cemig não tem justificação, tendo em vista que

penaliza ainda mais o consumidor em momento de crise como o que vivemos. O

índice de 2% é muito mais alto do que o do rendimento da caderneta de poupança. A

empresa não conseguirá esse lucro em lugar algum. A população paga a conta, mas,

se atrasar, tem de pagar 2% de multa. Agora, a Cemig não está satisfeita apenas

com 2%, quer 5% de multa após o atraso de 30 dias. Se o consumidor tem

dificuldade para pagar a conta, e às vezes a paga com multa de 2%, terá mais

dificuldade ainda para pagá-la com multa de 5%.

Os jornais mostram o balanço da Cemig referente ao ano de 2008. Os lucros

cresceram 8,28%, totalizando R$8.800.000.000,00. Sabem quanto foi distribuído aos

acionistas de 2003 para cá? Mais de R$7.000.000.000,00. Além disso,
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R$5.000.000.000,00 foram destinados ao capital internacional. É muito injusto que,

pelo suor do trabalhador mineiro, que está penalizado, isso esteja acontecendo. Por

isso, a mobilização é importante. Da mesma forma como a população participou da

campanha pela redução da conta de luz em Minas Gerais e enviou propostas -

conseguimos uma redução de 17% -, também é importante que se dirija à Aneel

solicitando que o aumento de 150% por atraso na conta de luz não seja efetivado.

Vamos continuar intensificando os trabalhos no que diz respeito à fiscalização do

tratamento de esgoto e às taxas cobradas pela Copasa.

* - Sem revisão do orador.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 25,

às 9 e às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a

ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem

do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 18.869, EM

5/3/2009

Às 10h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Delvito Alves,

Chico Uejo e Tenente Lúcio, membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Delvito Alves, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do Deputado Tenente Lúcio, dispensa a leitura

da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros

da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar o

Parecer sobre o 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.

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 manutenção do Veto Total à
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Proposição de Lei nº 18.869 (relator: Deputado Tenente Lúcio, em virtude de

redistribuição). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos parlamentares e encerra os trabalhos da Comissão.

Sala das Comissões, 5 de março de 2009.

Delvito Alves, Presidente - Chico Uejo - Tenente Lúcio.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 993/2007

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto em tela tem por objetivo declarar de

utilidade pública a Associação Lira Itumirense, com sede no Município de Itumirim.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 28/4/2007 e distribuído a esta

Comissão a fim de ser examinado preliminarmente quanto aos aspectos jurídico,

constitucional e legal, conforme determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 993/2007 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Lira Itumirense, com sede no Município de Itumirim.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se que a entidade é

dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de um ano e sua diretoria é

formada por pessoas idôneas.

Entretanto, com relação à exigência contida no inciso III do art. 1º da referida Lei nº

12.972, constatamos que o § 2º do art. 20 do estatuto constitutivo da entidade veda a

remuneração apenas para o Diretor, sem considerar os cargos de Presidente, Vice-

Presidente, Secretários e Tesoureiros. Em decorrência disso, esses integrantes da

direção da Associação Lira Itumirense podem perceber contrapartida pecuniária por

suas atividades, o que contraria a legislação que dispõe sobre declaração de utilidade

pública.
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Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade

do Projeto de Lei nº 993/2007.

Sala das Comissões, 24 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Padre João - Ronaldo

Magalhães - Chico Uejo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.952/2007

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o Projeto de Lei nº 1.952/2007 visa a

declarar de utilidade pública o Sindicato dos Produtores Rurais de Curvelo, com sede

nesse Município.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 20/12/2007, a matéria foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.

Nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno,

cabe a este órgão colegiado proceder à análise da proposição em seus aspectos

jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação

A proposição em análise tem como objetivo conceder o título de utilidade pública ao

Sindicato dos Produtores Rurais de Curvelo, que, de acordo com o art. 1º de seu

estatuto, é entidade sindical de primeiro grau, constituída para fins de estudo,

coordenação, desenvolvimento, defesa, proteção e representação legal da categoria

econômica dos ramos da agropecuária e do extrativismo rural, de atividades

pesqueiras e florestais, incluída a agroindústria no que se refere às atividades

primárias.

Inicialmente, cabe esclarecer a finalidade da concessão do título de utilidade

pública.

Segundo Emile Boudens (Utilidade Pública Federal, Câmara dos Deputados,

www.camara.gov.br, 2000), "a concessão do título de utilidade pública tem por

fundamento teórico o entendimento de que se trata de um meio utilizado pelo governo

para apoiar entidades privadas que prestam serviços necessários à coletividade,
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como a assistência social, o atendimento médico, a pesquisa científica e a promoção

da educação e da cultura. Para que as instituições possam recebê-lo, seus serviços

devem ser executados da mesma forma que o governo os executaria, para atender

ao público em geral, sem distinções de raça, cor, credo ou convicções políticas, e não

tendo o lucro por finalidade".

Trata-se, portanto, de um recurso de atuação social do governo. O título é

concedido, em princípio, a entidades que desenvolvem algum serviço considerado

prioritário pelo Estado, implicando uma aliança entre ele e a iniciativa privada. Deve

ser considerada de utilidade pública entidade que promova ações de relevância

pública visando ao bem-estar da população, de forma direta, buscando atingir o maior

número de beneficiários, em colaboração com o poder público na busca de seus

objetivos de cunho social.

Um sindicato, apesar de prestar atendimento sem discriminação a seus filiados é

entidade restrita a um segmento e suas finalidades, possuindo caráter fortemente

corporativo. Em decorrência disso, o atendimento prestado não beneficia a população

de forma generalizada, nem está comprometido com o interesse de todos os

cidadãos.

De fato, a Constituição da República, no inciso III do art. 8º, fixa como competência

do sindicato a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria,

inclusive em questões judiciais ou administrativas.

Ressaltamos, ainda, que a Lei nº 12.972, de 1998, que dispõe sobre a declaração

de utilidade pública estadual, estabelece, em seu art. 1º, que podem ser declaradas

de utilidade pública as associações e fundações constituídas no Estado com o fim

exclusivo de servir desinteressadamente à coletividade.

Um sindicato é constituído como associação civil em sentido lato, pois o registro no

Cartório do Registro de Pessoas Jurídicas apenas lhe atribui personalidade jurídica.

Para admiti-lo oficialmente como sindicato, o inciso I do art. 8º da Carta Magna exige

seu registro no órgão competente, assim considerado o Ministério do Trabalho e

Emprego, conforme determinado pela Portaria nº 343, de 2000, que disciplina o

pedido de registro sindical.

Conseqüentemente, ele não pode ser considerado como associação em sentido
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restrito, principalmente por estar submetido às normas trabalhistas e não apenas às

leis civis, como as associações consideradas pela referida Lei nº 12.972. É nas

normas do Direito do Trabalho, especificamente na Consolidação das Leis do

Trabalho - Decreto-Lei nº 5.452, de 1943 -, que se encontram os dispositivos sobre a

estruturação, a administração e o funcionamento dos sindicatos.

Assim, a declaração do Sindicato dos Produtores Rurais de Curvelo como utilidade

pública contraria a legislação vigente, por se tratar de entidade não compreendida

entre aquelas beneficiadas pela Lei nº 12.972, nem identificada com o conceito de

utilidade pública.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.952/2007.

Sala das Comissões, 24 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Padre João - Chico Uejo -

Ronaldo Magalhães.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.846/2008

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do Deputado Juninho Araújo, o projeto de lei em epígrafe objetiva dar

denominação ao trecho da rodovia que liga o Município de São Domingos do Prata à

BR-262.

Após exame preliminar da matéria pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,

que apresentou, cabe a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto,

nos termos do art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.846/2008 tem como escopo dar a denominação de Prefeito

João Braz ao trecho da rodovia que liga o Município de São Domingos do Prata à BR-

262. Trata-se da rodovia de ligação LMG-820, parte da malha rodoviária estadual.

João Braz Martins Perdigão sempre foi preocupado com a prosperidade da

comunidade em que vivia e buscou a política como instrumento de transformação e
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desenvolvimento.

Assumiu, em 1967, a Presidência da Câmara Municipal, ocasião em que priorizou

obras estruturais. Exerceu três mandatos como Prefeito de São Domingos do Prata,

de 1982 a 2004, e, preocupado com o futuro, criou o Departamento de Educação, o

Curso Técnico de Agropecuária da Escola Estadual Marques Afonso e recuperou a

rede física das escolas públicas do Município. Na área da saúde, realizou convênio

com a Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG -, o que possibilitou a

contratação de médicos e dentistas para atendimento nos distritos e agrovilas do

Município. Por meio de convênio com o Estado, criou o Departamento de Esportes e

Lazer, o que permitiu a construção do Centro Esportivo Pratiano - Cenesp. Entre

tantas realizações, também merecem destaque a implantação da telefonia celular e a

criação da Faculdade Unipac.

Marcado por sua simplicidade e humanismo, ficou conhecido como João do Povo.

Prestou relevantes serviços à zona rural ao desenvolver o Programa Municipal de

Irrigação e Drenagem, que beneficiou 300 famílias de produtores rurais.

Por se tratar de homem público simples e defensor de seus ideais, consideramos

justa e meritória a proposição em análise, que dá seu nome a um trecho da Rodovia

MG-820, para que seu exemplo permaneça na memória dos pratianos.

Esclareça-se que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem como objetivo alterar a redação do art. 1º do projeto a fim de identificar a

rodovia a ser denominada.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.846/2008, em

turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 24 de março de 2009.

Adalclever Lopes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.032/2009

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado Walter Tosta, o projeto de lei em tela visa a declarar de
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utilidade pública a Família Alcântara Coral, com sede no Município de João

Monlevade.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.032/2009 pretende declarar de utilidade pública a Família

Alcântara Coral, com sede no Município de João Monlevade, que possui como

finalidade precípua a divulgação e a preservação da cultura ligada às raízes afro-

brasileiras.

Para a consecução desse objetivo, mantém um canto coral e realiza apresentação

de peças teatrais com temas atinentes aos valores africanos e nacionais.

Dessa maneira, ao cooperar com o aprimoramento cultural e artístico da

comunidade, a instituição se faz merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.032/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 25 de março de 2009.

Getúlio Neiva, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.058/2009

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado Domingos Sávio, o projeto de lei em tela visa a declarar de

utilidade pública a Corporação Musical Santa Cecília, com sede no Município de

Itapecerica.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 3.058/2009 pretende declarar de utilidade pública a Corporação

Musical Santa Cecília, com sede no Município de Itapecerica, que possui como

finalidade precípua a disseminação da arte musical. Na consecução de seu propósito,

mantém uma banda de música, um coro e uma orquestra, e ministra aulas para

jovens aprendizes e os interessados em geral.

Por cooperar com o aprimoramento artístico e cultural da população local, a

instituição se faz merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.058/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 25 de março de 2009.

Gláucia Brandão, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.068/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Délio Malheiros, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Apae

de Itamarandiba, com sede no Município de Itamarandiba.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 5/3/2009 e distribuída a esta

Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos aspectos jurídico,

constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado com o art. 102, III,

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.068/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Apae de Itamarandiba.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo
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exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no § 2º do art. 14 que o

exercício das funções de membros de sua administração não pode ser remunerado; e

no parágrafo único do art. 46 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente reverterá em benefício de entidades congêneres, registradas no

Conselho Nacional de Assistência Social, ou de entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.068/2009.

Sala das Comissões, 24 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Ronaldo Magalhães -

Padre João - Chico Uejo.

PARECER PARA O 1º TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº

50/2009

Comissão Especial

Relatório

De autoria de um terço dos membros da Assembléia Legislativa do Estado de

Minas Gerais, e tendo como primeiro signatário o Deputado Lafayette de Andrada, a

Proposta de Emenda à Constituição nº 50/2009 altera o inciso VI do art. 118 da

Constituição do Estado.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 7/3/2009, a proposição foi distribuída a esta

Comissão, para receber parecer, consoante dispõe o art. 188, c /c o art. 111, I, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em tela objetiva modificar o inciso VI do art. 118 da Constituição do

Estado. O mencionado artigo traz o rol de agentes constitucionalmente legitimados a

propor ação direta de inconstitucionalidade, entre os quais faz constar, em seu inciso

VI, “partido político legalmente instituído”.

A alteração proposta pretende que, no caso dos partidos políticos, a legitimação

para propor ação direta de inconstitucionalidade seja estendida somente aos partidos

com representação na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, à maneira
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do que ocorre no plano federal. Com efeito, a Constituição da República, ao fixar, no

art. 103, o rol de legitimados a propor ação direta de inconstitucionalidade, nele

incluiu “partido político com representação no Congresso Nacional”.

Parece-nos procedente a medida proposta, sobretudo se considerarmos que o

constituinte estadual, ao cuidar da matéria, buscou estabelecer simetria com o

constituinte federal, conforme se vê do cotejo entre os preceitos das duas Cartas

políticas, quebrando-se em parte tal paralelismo no que concerne aos partidos

políticos, nos termos já expostos.

Com efeito, entre os legitimados a propor ação direta de inconstitucionalidade, onde

o constituinte federal diz Presidente da República, o constituinte estadual diz

Governador do Estado; onde o primeiro estabelece Mesa do Senado Federal e da

Câmara dos Deputados, o segundo consigna Mesa da Assembléia; enquanto a Lei

Maior fala em Procurador-Geral da República, a Carta Estadual alude ao Procurador-

Geral de Justiça; a primeira menciona o Conselho Federal da Ordem dos Advogados

do Brasil, a segunda, o seu correspondente no plano estadual, qual seja o Conselho

da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado de Minas Gerais; a

Constituição Federal prevê ainda, entre os legitimados, confederação sindical ou

entidade de classe de âmbito nacional; nesse passo, a Carta Estadual alude a

entidade sindical ou de classe com base territorial no Estado.

Vê-se, pois, que a similaridade de tratamento normativo é evidente, salvo quanto

aos partidos políticos, na parte em que a Lei Maior exige que o partido tenha

representação no Congresso, ao passo que a Carta mineira exige que a agremiação

seja legalmente instituída.

O acolhimento da proposta em exame, para além de afastar a quebra de simetria

apontada, encontra respaldo em razões substanciais. De fato, os agentes

constitucionalmente legitimados a propor a ação direta de inconstitucionalidade, tanto

no plano federal quanto no estadual, ou se apresentam como elevadas autoridades

políticas, e aí se faz presente a nota de representação política (Chefes do Executivo,

Mesas das Casas Legislativas), ou são agentes ou entidades com representação

institucional (os Chefes do Ministério Público Federal e Estadual, Conselhos da OAB,

entidades sindicais ou de classe). Nesse ponto, a Constituição da República, de
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modo coerente, ao referir-se aos partidos políticos, fez questão de exigir a nota de

representação no Congresso Nacional. Já a Constituição mineira exige tão-somente

que o partido político seja legalmente instituído. Eis o ponto de dissonância entre as

Cartas Federal e Estadual, a indicar um tratamento normativo mais adequado por

parte da primeira.

De fato, é próprio do Texto Constitucional aspirar a maior estabilidade normativa.

Bem por isso, o constituinte federal de 1988, ao fixar o rol de legitimados a propor

ação direta de inconstitucionalidade, cuidou de estabelecer parâmetros que

norteassem tal escolha. No caso, conforme visto, tais parâmetros se consubstanciam

na representação política ou institucional. Desse modo, foi possível promover maior

democratização e abertura do controle de constitucionalidade, sobretudo se

compararmos com a ordem jurídico-constitucional anterior, que concentrava a

prerrogativa de propor ação direta de inconstitucionalidade na pessoa do Procurador-

Geral da República; contudo, tal abertura se deu sem excessos que pudessem

conduzir à inviabilidade funcional do Supremo Tribunal Federal, de modo que ela não

foi ao ponto de alcançar, por exemplo, o cidadão comum, ao qual, por outro lado, foi

concedida a prerrogativa, por exemplo, de propor ação popular, ou representar contra

ato ou omissão de autoridade ou entidade pública. Repita-se: na configuração dos

legitimados a propor ação direta de inconstitucionalidade, buscou-se estabelecer

como parâmetros a representação política ou institucional.

Assim, a mera regularização jurídica de um partido político não nos parece

condição bastante para habilitá-lo ao exercício de tão grave e importante iniciativa,

como a propositura de ação direta de inconstitucionalidade, mesmo porque tal critério

se aparta dos vetores erigidos pelo constituinte federal, consubstanciados na

representação política e institucional.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Emenda à

Constituição nº 50/2009.

Sala das Comissões, 25 de março de 2009.

Sebastião Helvécio, Presidente - Domingos Sávio, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Gil

Pereira.



____________________________________________________________________________
953

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.994/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Wander Borges, ”dispõe sobre a

arrecadação, na nota fiscal ou na fatura das concessionárias de energia elétrica, de

valores decorrentes da prestação de serviços por terceiros”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 6/2/2009, foi o projeto distribuído a esta

Comissão para receber parecer quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,

nos termos do disposto no art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposta em análise tem o objetivo de disciplinar o pagamento relativo à

prestação de serviços ou contribuições filantrópicas por meio da fatura de consumo

de energia elétrica.

Segundo o autor do projeto, a medida proposta tem o objetivo de assegurar os

direitos dos consumidores de energia elétrica, disciplinando as relações entre as

concessionárias e os prestadores de serviços ou fornecedores de produtos.

É relevante a preocupação do parlamentar com os problemas oriundos das

relações entre as partes envolvidas com a prestação dos serviços de fornecimento de

energia elétrica. Recentemente a Comissão de Defesa do Consumidor e do

Contribuinte desta Casa Legislativa promoveu audiências públicas, com a presença

de grande número de interessados, para debater o tema e buscar soluções para os

problemas que estariam a ocorrer, notadamente quanto aos convênios estabelecidos

entre a concessionária e as entidades filantrópicas.

Ocorre que foi editada a Lei nº 18.039, de 12/1/2009, que acrescenta dispositivos à

Lei nº 17.354, de 17/1/2008, facultando às concessionárias de serviços públicos

vinculadas à administração pública estadual a inclusão, nas faturas, mediante prévia

autorização do consumidor, de valores decorrentes de doação ou devidos pela

prestação de serviços de natureza assistencial, social, educacional ou de saúde.

Pode-se afirmar que a pretensão constante no projeto em análise já se encontra

suficientemente regulamentada por meio da referida lei, o que inviabiliza a tramitação
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da proposta em apreço, por estar desprovida de característica inovadora.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.994/2009.

Sala das Comissões, 24 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Delvito Alves - Ronaldo

Magalhães - Chico Uejo.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.029/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Irani Barbosa, “estabelece

condições para o comércio varejista e dá outras providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 19/2/2009, foi a proposta distribuída a esta

Comissão para receber parecer quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,

nos termos do disposto no art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposição em análise pretende estabelecer critérios para a divulgação dos

preços dos produtos disponibilizados pelos estabelecimentos comerciais para venda

direta ao consumidor.

Pode-se inferir, pela leitura da disposição constante no art. 1º do projeto, que tais

estabelecimentos passariam a divulgar, em local de fácil acesso e em páginas da

internet, relação contendo a marca, o preço e o peso dos produtos disponibilizados no

mercado.

Ao justificar a proposta, o autor faz alusão aos preceitos constantes na Lei nº 8.078,

de 11/9/90, que contém o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que

assegura o direito à informação clara e adequada sobre os diferentes produtos e

serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição,

qualidade e preço. Trata-se, na verdade, da exteriorização dos princípios da

transparência e da devida informação, inerentes a toda relação de consumo, que

foram acolhidos pelo direito pátrio, especialmente pelo Código do Consumidor.



____________________________________________________________________________
955

É importante enfatizar que, nos últimos anos, foram editadas inúmeras leis relativas

à fixação de preços dos produtos nos estabelecimentos de venda a varejo, podendo-

se citar a Lei Federal nº 10.962, de 11/10/2004, regulamentada pelo Decreto nº 5.903,

de 20/9/2006, e as Leis nºs 12.789, de 17/4/98, e 13.765, de 30/11/2000.

Há de se concluir que as referidas normas praticamente esgotaram a matéria,

sendo que a legislação federal e a mineira possuem conteúdos bastante similares.

Remanescem como característica inovadora da proposta em análise a

obrigatoriedade de o fornecedor divulgar as listas de preços dos produtos por meio da

internet e a estipulação de tempo máximo de espera para o pagamento das compras,

o que, no nosso entender, devem ser objeto de emenda à legislação do Estado, em

obediência ao princípio da consolidação das normas.

É importante lembrar que a prerrogativa para a edição de leis relativas à proteção

ao consumidor é concorrente à União, aos Estados e ao Distrito Federal, o que se

verifica pelo disposto no art. 24, V, VIII, da Constituição da República.

Estaria esta Casa Legislativa, portanto, a exercer a competência residual ou

suplementar, prevista no art. 2º do dispositivo citado, lembrando que o tempo máximo

de 15 minutos de espera para pagamento das compras deve ser mais bem avaliado

pela comissão de mérito a que a proposta foi distribuída.

O referido dispositivo não está maculado pela pecha da inconstitucionalidade, uma

vez que o Supremo Tribunal Federal, em reiteradas oportunidades, reputa válida a

legislação estadual sobre o tempo de espera para atendimento nas instituições

financeiras e, até mesmo, em serventias do foro extrajudicial.

Por outro lado, não existe nenhuma vedação a que se instaure o processo

legislativo por iniciativa parlamentar, o que nos leva a opinar pela tramitação da

proposta na forma do Substitutivo nº 1.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 3.029/2009 na forma do seguinte Substitutivo nº 1.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Acrescenta dispositivo à Lei nº 13.765, de 30 de novembro de 2000, que dispõe

sobre a afixação de preço em produto vendido pelo comércio varejista no Estado.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam acrescentados os seguintes arts. 4º-A e 4º-B à Lei nº 13.765, de 30

de novembro de 2000:

“Art. 4º-A - Os preços a que se refere esta lei devem ser publicados

simultaneamente na internet, contendo a caracterização do produto, com a

identificação da marca e do peso.

Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica ao estabelecimento

classificado como pequena ou microempresa.

Art. 4º-B - Fica limitado ao máximo de 15 minutos o tempo de espera do

consumidor para o pagamento das compras.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 24 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Chico Uejo - Ronaldo

Magalhães - Padre João.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.929 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.929/2008, de autoria do Deput ado Dalmo Ribeiro Silva, que

declara de utilidade pública a Associação Agropecuária de Liberdade e Região, foi

aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.929/2008

Declara de utilidade pública a Associação Agropecuária de Liberdade e Região,

com sede no Município de Liberdade.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Agropecuária de

Liberdade e Região, com sede no Município de Liberdade.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
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Sala das Comissões, 18 de março de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Ana Maria Resende - Dimas

Fabiano.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 27 DE MARÇO DE 2009

ATAS

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 25/3/2009

Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Ata - 2ª Fase

(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 3.137 a

3.150/2009 - Requerimentos nºs 3.507 a 3.524/2009 - Requerimento do Deputado

Lafayette de Andrada - Comunicações: Comunicações das Comissões de Transporte

e de Política Agropecuária e dos Deputados Tiago Ulisses e Elmiro Nascimento -

Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Paulo Guedes, Zé Maia, Carlos

Mosconi, Carlos Pimenta e Carlin Moura - Registro de presença - 2ª Parte (Ordem do

Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Designação de Comissões: Comissão de Ética

e Decoro Parlamentar - Cipe da Mineração - Cipe Rio Doce - Cipe São Francisco -

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição

nº 51/2009 - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho de

Requerimentos: Requerimento do Deputado Lafayette de Andrada; deferimento -

Requerimento do Deputado Padre João; deferimento; discurso do Deputado Padre

João - Requerimento do Deputado Gilberto Abramo; deferimento; discurso do

Deputado Getúlio Neiva - Requerimento do Deputado Almir Paraca; deferimento;

discurso do Deputado Carlin Moura - Questão de ordem - Encerramento - Ordem do

Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - José Henrique - Weliton Prado - Dinis Pinheiro - Hely

Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Alencar da

Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio

Júlio - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta

- Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra -

Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Doutor Rinaldo - Elmiro Nascimento
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- Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto

Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Ivair Nogueira -

Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada -

Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Mauri Torres -

Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise -

Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sávio Souza

Cruz - Sebastião Helvécio - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi -

Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia.

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.

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 3.137/2009

Declara de utilidade pública a Associação Esporte Clube Cruzeiro, com sede no

Município de Visconde do Rio Branco.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Esporte Clube Cruzeiro,

com sede no Município de Visconde do Rio Branco.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor a partir de sua publicação.

Sala das Reuniões, 25 de março de 2009.

Durval Ângelo

Justificação: Tendo em vista os relevantes serviços prestados pela Associação

Esporte Clube Cruzeiro e o compromisso fiel de suas finalidades estatutárias,

buscamos declarar a entidade como de utilidade pública.

Essa declaração permitirá que se torne apta a realizar projetos maiores no

desenvolvimento de suas atividades.

Diante do importante trabalho que realiza, a instituição por certo terá

reconhecimento dos nobres colegas, que se empenharão na aprovação deste projeto

de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Educação, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.138/2009

Altera a redação do art. 2º da Lei nº 16.044, de 31 de março de 2006, que altera a

destinação prevista para os imóveis a que se refere a Lei nº 12.995, de 30 de julho de

1998, que autoriza o Poder Executivo a fazer a doação ou a reversão dos imóveis

que menciona, e dá nova redação à Ordem 126 de seu Anexo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 2º da Lei 16.044, de 31 de março de 2006, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 2º - O número de Ordem 126 do Anexo da Lei nº 12.995, de 1998, passa a

vigorar com a seguinte redação:

"Ordem: 126

Município: Sete Lagoas

Endereço: Praça Carmelo Mota - Centro

Destinação: 22.462,21 m2: Praça de Esportes

1.101,71m2: Centro de Atenção Psicossocial à Saúde Mental - Caps II”

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 25 de março de 2009.
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Jayro Lessa

Justificação: A Lei nº 12.995, de 1998 autorizou o Poder Executivo a doar ao

Município de Sete Lagoas o imóvel localizado na Praça Carmelo Mota - Centro,

destinado ao funcionamento de uma praça de esportes. Por sua vez, a Lei nº 16.044,

de 2006, em seu art. 2º, alterou a referida destinação, de modo a também considerar

o funcionamento da Câmara Municipal.

E agora, tendo em vista que a referida doação ainda não se efetivou, e o prédio da

Câmara Municipal já vem sendo construído em outro local, os Vereadores de Sete

Lagoas, por meio da Indicação nº 3/2008, requerem a alteração de tal nova

destinação, para a construção de um Centro de Atenção Psicossocial à Saúde Mental

- Caps II.

Por essas razões, visando a atender a este legítimo pleito da população sete-

lagoana, conto com os nobres pares para aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.139/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores da Comunidade Gomes -

Amog -, com sede no Município de Areado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade a Associação dos Moradores da Comunidade

Gomes - Amog -, com sede no Município de Areado.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 25 de março de 2009.

Antônio Carlos Arantes

Justificação: A principal finalidade da Associação dos Moradores da Comunidade

Gomes - Amog -, é promover o desenvolvimento comunitário por meio da realização

de obras e melhoramentos, proporcionar a melhoria do convívio entre os habitantes

do lugar por meio da integração de seus moradores, proporcionar aos associados e

seus dependentes atividades econômicas, culturais e desportiva; promover atividades

assistenciais, e conscientizar a comunidade de suas potencialidades, levando-a a

responder aos seus anseios.
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Além disso, apresenta os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública,

razão pela qual solicitamos a aprovação desta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.140/2009

Declara de utilidade pública a entidade Centro Social, Cultural e Catequético São

Carlos Borromeu, com sede no Município de Lagoa da Prata.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade Centro Social, Cultural e

Catequético São Carlos Borromeu, com sede no Município de Lagoa da Prata.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 25 de março de 2009.

Tiago Ulisses

Justificação: O Centro Social, Cultural e Catequético São Carlos Borromeu é uma

associação sem fins lucrativos, com sede na Rua Alexandre Bernardes Primo, nº 240,

Bairro Américo Silva, em Lagoa da Prata, e tem por finalidade dar assistência à

pessoa humana através de assistência social, atividades culturais, capacitação em

liderança comunitária, ações educativas, desenvolvimento da cultura entre seus

assistidos por meio de prática de leitura, reflexão individual e coletiva, debates,

estudo de temas específicos, trabalhos em grupo.

Como visto, a entidade atende aos requisitos legais para ser declarada de utilidade

pública, razão pela qual rogo a meus pares a aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.141/2009

Concede preferência aos portadores da doença de Parkinson na aquisição de

unidades populares edificadas pelo Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica concedida preferência na aquisição de imóveis residenciais populares
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edificados pelo Estado de Minas Gerais aos portadores da doença de Parkinson.

Art. 2º - Aos portadores da doença de Parkinson a que se refere esta lei serão

assegurados 5% (cinco por cento) dos imóveis populares disponíveis para aquisição.

Art. 3º - No cadastramento dos imóveis a serem adquiridos pela população, os

portadores da doença de Parkinson deverão comprovar sua condição por meio de

laudo médico oficial.

Art. 4º - Para exercer seu direito de preferência, o portador da doença de Parkinson

deverá apresentar requerimento ao órgão público competente, por meio do qual

manifestará, de forma inequívoca, sua vontade.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 25 de março de 2009.

Wander Borges

Justificação: A doença de Parkinson é uma enfermidade descrita pela primeira vez

em 1817, pelo médico inglês James Parkinson. Caracteriza-se por disfunção ou

degeneração dos neurônios produtores da dopamina no sistema nervoso central, o

que afeta os movimentos da pessoa, bem como causa tremores, lentidão de

movimentos, rigidez muscular, desequilíbrio, alterações na fala e na escrita.

A citada doença é dita idiopática, ou seja, sem causa definida. Acomete qualquer

pessoa, independentemente de sexo, raça, cor ou classe social; contudo, os

primeiros sintomas geralmente ocorrem em pessoas com mais de 50 anos de idade.

Estudos recentes apontam que cerca de 1% das pessoas com mais de 65 anos são

portadoras da doença de Parkinson. É uma das doenças neurológicas mais

freqüentes, visto que sua prevalência se situa entre 80 e 160 casos por 100 mil

habitantes.

Após o surgimento dos sintomas, o curso da enfermidade é progressivo ao longo de

10 a 25 anos; e o agravamento contínuo dos sintomas promove rigorosas alterações

na vida do doente e, freqüentemente, causa uma profunda depressão.

A lentidão de movimentos é, talvez, o maior problema enfrentado pelo

parkinsoniano, uma vez que passa a despender mais tempo para praticar ações

anteriormente realizadas com desenvoltura; assim, atividades simples como banhar-

se, vestir-se, cozinhar, preencher cheques tornam-se cada vez mais penosas e
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demoradas. A rigidez muscular também caracteriza a doença.

De evolução lenta e quase sempre progressiva, a doença de Parkinson apresenta

sintomas clínicos que incluem tremor, rigidez, acinesia, lentidão de movimentos e

alteração da postura. Sintomas não motores podem aparecer também, entre os quais

a sudorese excessiva ou outros distúrbios do sistema nervoso involuntário e

problemas psíquicos como a depressão e a demência. Além desses, o paciente

apresenta dificuldade de deglutição, das motricidades gástrica e esofagiana,

constipação intestinal, problemas vasomotores, da regulação arterial, edemas,

dificuldade de regulação da temperatura corporal, perturbações do sono e perda de

peso. A síndrome de Parkinson não é fatal, mas fragiliza e predispõe o doente a

outras patologias, como a pneumonia e outras infecções.

Considerando as graves conseqüências e alterações acarretadas à vida do afetado

pela doença em tela, especialmente no que se refere à diminuição de seu poder

aquisitivo, bem como a elevação dos gastos com remédios e tratamentos médicos,

necessário se faz uma norma jurídica que venha a cooperar com os portadores da

doença na aquisição de seus imóveis residenciais.

Diante do exposto, contamos com o apoio dos nobres pares para levar a efeito esta

causa justa.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e do Trabalho para parecer, nos

termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.142/2009

Institui a Semana de Combate à Pedofilia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a Semana de Combate à Pedofilia, a ser realizada

anualmente na segunda semana do mês de maio.

Parágrafo único - Na semana a que se refere o “caput” deste artigo, o poder público

promoverá atividades educativas de conscientização e orientação sobre o combate à

pedofilia.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 25 de março de 2009.

Célio Moreira
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Justificação: É de conhecimento de todos que a pedofilia movimenta muito dinheiro

por ano e expõe milhares de crianças indefesas a abusos que nem mesmo adultos

suportariam. A situação é preocupante, já que tal prática criminosa tem ocorrido nas

escolas, na internet e, pior, dentro do próprio seio familiar. A violência sexual

praticada contra crianças e adolescentes pode manifestar-se de diversas formas,

sendo as de maior ocorrência o abuso sexual dentro da própria família e a exploração

sexual para fins comerciais, como a prostituição, a pornografia e o tráfico. Todas as

suas expressões constituem crime e são, sem dúvida, cruéis violações dos direitos

humanos.

A Organização Mundial de Saúde define a pedofilia como, simultaneamente,

doença, distúrbio psicológico e desvio sexual. Os dicionários da língua portuguêsa a

definem como perversão sexual na qual a atração sexual de um indivíduo adulto está

dirigida primariamente para crianças pré-púberes ou não.

Tem-se que o Brasil e todo o mundo se voltam ao combate deste asqueroso crime.

Recentemente foi sancionada pelo Presidente da República Lei Federal nº 11.829, de

2008, que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente e aprimora o combate à

produção, venda e distribuição de pornografia infantil, bem como criminaliza a

aquisição e a posse desses materiais e outras condutas relacionadas à pedofilia na

internet. Tal lei veio em boa hora e é absolutamente necessária, já que, não

raramente, constatamos que menores de idade são vítimas de pais, tios, patrões e

outras pessoas em quem confiam ou a quem devem respeito, o que as deixam muito

mais vulneráveis aos abusos. Importante destacar que o dia 18 de maio é o Dia

Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

O objetivo do dia é mobilizar o governo e a sociedade para combater essa forma cruel

de violação de direitos de meninas, meninos e jovens brasileiros.

Cabe ressaltar que as crianças e os adolescentes vulneráveis a esse tipo de

violência sofrem danos irreparáveis para o seu desenvolvimento físico, psíquico,

social e moral. Esses danos podem trazer conseqüências muito penosas para sua

vida, como, por exemplo, o uso de drogas, a gravidez precoce indesejada, distúrbios

de comportamento, condutas anti-sociais e infecções por doenças sexualmente

transmissíveis. Grave como a violência é o muro de silêncio que cerca essa situação,



____________________________________________________________________________
966

construído pela indiferença da sociedade e pela cultura da impunidade dos

agressores, o que se constitui em nova forma de violação às suas vítimas.

Essa conjuntura felizmente vem sendo enfrentada no Brasil, com seriedade, apesar

do desafio que representa. Diversos setores da sociedade e do governo assumiram

com coragem a determinação de dizer não à violência sexual praticada em crianças e

adolescentes.

Foi com esse propósito que o dia 18 de maio foi constituído pela Lei Federal nº

9.970 como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças

e Adolescentes.

Portanto, este projeto de lei tem por objetivo instituir a Semana de Combate à

Pedofilia, bem como conscientizar e orientar todos cidadãos mineiros sobre essa

prática criminosa.

A intenção é destacar a semana com a finalidade de mobilizar e convocar toda a

sociedade a participar dessa luta de prevenção e combate à violência sexual contra

crianças e adolescentes, pois ninguém está livre de ser atingido por essa situação.

Pelo exposto conto com o apoio dos nobres pares na aprovação deste projeto de

lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e do Trabalho para parecer, nos

termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.143/2009

Declara de utilidade pública o Grupo de Apoio Social do Barreiro - Gasb -, com sede

no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Grupo de Apoio Social do Barreiro -

Gasb -, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 25 de março de 2009.

Célio Moreira

Justificação: O objetivo deste projeto de lei é declarar de utilidade pública o Grupo

de Apoio Social do Barreiro entidade sem fins lucrativos que tem as seguintes

finalidades: a filantropia e o atendimento aos anseios dos moradores da região do
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Barreiro; proteção à família, à infância, à maternidade, à adolescência, à velhice;

combate à fome e à miséria, transporte de doentes, farmácia comunitária, aquisição e

doação de remédios e aparelhos para deficientes; construção, ampliação e

montagem de oficinas profissionalizantes com o objetivo de incentivar e divulgar a

cultura, o esporte, a educação e o meio ambiente. No desenvolvimento de suas

atividades, não faz distinção alguma quanto à religião, à cor, ao sexo, e à condição

social das pessoas assistidas e atende com base nos princípios da legalidade, da

impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade e da eficiência.

Insta pontuar que a entidade se encontra em pleno e regular funcionamento há

mais de um ano, sendo sua diretoria constituída de pessoas idôneas e não

remuneradas pelas funções que exercem, atendendo, desta forma, aos requisitos

legais.

Por ser justo, espero contar com o apoio dos nobres pares à aprovação deste

projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.144/2009

Declara de utilidade pública o Clube da Maturidade, com sede no Município de Belo

Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Clube da Maturidade, com sede no

Município de Belo Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 25 de março de 2009.

João Leite

Justificação: O Clube da Maturidade, com sede no Município de Belo Horizonte, é

uma entidade civil sem fins lucrativos que vem promovendo a luta intransigente pela

melhoria das condições de vida da população de Belo Horizonte, em especial da

terceira idade, que é o principal escopo de sua prestação de serviços.

O reconhecimento da entidade como de utilidade pública fortalecerá o trabalho que
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vem sendo realizado e trará melhorias à população de Belo Horizonte, razão pela

qual conto com o apoio dos nobres colegas 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 3.145/2009

Declara de utilidade pública a Organização Comunitária Quero Viver, com sede no

Município de Divinópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Organização Comunitária Quero Viver,

com sede no Município de Divinópolis.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 25 de março de 2009.

João Leite

Justificação: A Organização Comunitária Quero Viver, com sede no Município de

Divinópolis é uma entidade civil sem fins lucrativos fundada em 2007 que, desde

então, vem promovendo luta intransigente pela melhoria das condições de vida de

crianças, jovens e adolescentes. A entidade promove ações principalmente nas áreas

da educação, cultura, saúde e promoção de curso técnico.

O reconhecimento da entidade como de utilidade pública fortalecerá o trabalho que

vem sendo realizado, trazendo melhorias para o público infanto-juvenil, 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 3.146/2009

Declara de utilidade pública a Associação Filantrópica Nova Vida, com sede no

Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Filantrópica Nova Vida,

com sede no Município de Belo Horizonte.



____________________________________________________________________________
969

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 25 de março de 2009.

João Leite

Justificação: A Associação Filantrópica Nova Vida, com sede no Município de Belo

Horizonte é uma entidade civil sem fins lucrativos que vem promovendo a luta

intransigente pela melhoria das condições de vida de crianças, jovens e

adolescentes. A entidade promove ações principalmente nas áreas da educação, da

cultura, da saúde e do esporte.

O reconhecimento da entidade como de utilidade pública fortalecerá o trabalho que

vem sendo realizado, trazendo melhorias para a população de Belo Horizonte, 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 3.147/2009

Declara de utilidade pública o Instituto Educacional Batista do Barreiro - IEBB -, com

sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta :

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública o Instituto Educacional Batista do

Barreiro - IEBB -, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 25 de março de 2009.

João Leite

Justificação: O Instituto Educacional Batista do Barreiro - IEBB -, com sede no

Município de Belo Horizonte, é uma entidade civil sem fins lucrativos que vem

promovendo a luta intransigente pela melhoria das condições de vida da população

de Belo Horizonte. A entidade tem como escopo principal a prestação de serviços

educacionais em todos os níveis, ajudando na formação integral do ser humano.

O reconhecimento da entidade como sendo de utilidade pública fortalecerá o

trabalho que vem sendo realizado, trazendo melhorias para a população de Belo

Horizonte, razão pela qual conto com o apoio dos nobres colegas para a aprovação
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deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Educação, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.148/2009

Institui a obrigatoriedade de os Centros de Formação de Condutores - CFCs -,

ministrarem um mínimo de horas/aula nas rodovias fora do perímetro urbano.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As aulas práticas de direção veicular, constituídas de um mínimo de vinte

horas/aula para cada categoria de habilitação, ministradas pelos Centros de

Formação de Condutores - CFCs localizados no Estado, para a obtenção da primeira

Carteira Nacional de Habilitação, além das noções de funcionamento do veículo e

convivência real dos demais elementos do processo de circulação, no período

destinado à prática de direção na via pública, terão um mínimo de cinco horas/aula

destinadas ao aprendizado nas rodovias fora do perímetro urbano.

Parágrafo único - Constará, no comprovante da conclusão de aulas práticas, o

relatório das horas aulas realizadas nas rodovias fora do perímetro urbano.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 25 de março de 2009.

Fábio Avelar

Justificação: As Polícias Rodoviárias, a cada ano, divulgam, em suas estatísticas,

números expressivos de acidentes com veículos automotores nas rodovias que

cortam a extensa malha rodoviária do Estado; a BR 381, também conhecida como

Rodovia da Morte, já coleciona dados e estatísticas de acidentes com mortes, que

entristecem a todos os mineiros.

Cumpre salientar que, nos acidentes com ferimentos graves e morte, um alto

percentual dos veículos é dirigido por motoristas portadores da Carteira Nacional de

Habilitação - CNH - com vigência de zero a cinco anos.

Conclui-se, da análise das estatísticas oficiais sobre os acidentes de veículos

automotores nas rodovias que cortam o Estado, que um número expressivo desses

acidentes é devido à falta de prática de aulas de direção nesses locais, posto que a
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primeira CNH tem validade de cinco anos, e no primeiro ano é expedida apenas uma

carteira provisória.

Por outro lado, a primeira CNH é conferida aos aprovados sem a exigência mínima

da prática de direção nas estradas porque é conquistada apenas com aulas práticas

de direção tão-somente nas vias públicas urbanas. Daí a razão do elevado índice de

acidentes graves e com morte entre os motoristas portadores da primeira habilitação.

A medida legislativa ora proposta objetiva, ao capacitar melhor os condutores de

veículos automotores portadores da primeira CNH, poupar a vida de inúmeros

mineiros em razão de que a maioria dos acidentes são provocados por falhas

humanas e os novos motoristas têm dificuldades para perceber a diferença entre

dirigir no perímetro urbano e nas rodovias. Os condutores precisam de mais preparo,

mais atenção e mais perícia ao dirigir nas vias urbanas e rodovias.

Sabemos que é prerrogativa da União legislar sobre o sistema de trânsito brasileiro

tendo, por isso, instituído o Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Lei nº 9.503, de

1997.

O mencionado Diploma Legal, em seu capítulo XIV, art. 140, atribui aos Estados ou

ao Distrito Federal a responsabilidade de expedição da CNH, na sua condição de

executivo da legislação do trânsito de qualquer natureza, nas vias terrestres do

territórios nacional. No art. 147, item V - determina que o candidato à habilitação

deverá submeter-se a exames realizados pelo órgão executivo de trânsito.

No que se refere à formação de condutor de veículo automotor, o art. 155 prescreve

que esta seja realizada por instrutor autorizado pelo órgão executivo de trânsito dos

Estados ou do Distrito Federal. E, por último, no art. 158, o CTB determina que a

aprendizagem só poderá realizar-se nos termos, horários e locais estabelecidos pelo

órgão executivo de trânsito.

Portanto, a aprendizagem para a obtenção da habilitação está afeta aos Estados,

na sua condição de executivo das leis de trânsito.

No Estado, o Departamento Estadual de Trânsito, Detran-MG tem como finalidade

gerenciar, fiscalizar, controlar e executar, em todo o território do Estado, as atividades

do trânsito, nos termos da legislação própria. Assim, cabe ao Detran-MG, como órgão

executivo das leis do trânsito, as prerrogativas e a tarefa de legislar sobre as
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atividades dos Centros de Formação de Condutores - CFCs -, no que se refere ao

aprendizado para a obtenção da CNH. Por tais razões, o projeto de lei em apreço não

colide com a legislação federal que concede aos Estados e ao Distrito Federal a

responsabilidade de formação de condutor de veículo automotor.

Cumpre, finalmente registrar, que a Assembleia Legislativa do Paraná, no último dia

8/12/2008, aprovou projeto de lei semelhante, apresentado pelo Deputado Professor

Luizão.

Pelo que, contamos com a anuência dos nobres pares ao projeto de lei em apreço,

esperando 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 3.149/2009

Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Laranjal o imóvel que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao Município de Laranjal

imóvel com área de 10.000,00m² (dez mil metros quadrados) situado em São João do

Sapucaia, nesse Município, registrado sob o nº 19.716, a fls. 100 do Livro 3-Z, no

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Muriaé.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo destina-se à

construção de quadra poliesportiva para atender à comunidade local.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 25 de março de 2009.

Fábio Avelar

Justificação: O imóvel descrito no art. 1º deste projeto de lei foi doado ao Estado,

destinado à construção de um grupo escolar, sede de São João da Sapucaia, tendo

sido a escritura pública de doação levada a registro em 25/11/55.

A escola foi municipalizada, denominando-se Escola Municipal Artur Antônio Alves -

entretanto o imóvel continua pertencendo ao Estado. Este projeto se justifica pela

necessidade da construção de uma quadra poliesportiva ao lado da construção da

escola, para atender à comunidade local.
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Nessas condições, é justo o pleito do Município de doação do imóvel, para que se

possam desempenhar satisfatoriamente as atividades esportivas na comunidade.

Contamos com a anuência dos nobres pares a este projeto de lei, esperando sua

aprovação.

 - Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.150/2009

Declara de utilidade pública estadual o Instituto Afro Hair de Cidadania e

Solidariedade, com sede no Município de Muriaé.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública estadual o Instituto Afro Hair de

Cidadania e Solidariedade, com sede no Município de Muriaé.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 25 de março de 2009.

Braulio Braz

Justificação: O Instituto Afro Hair de Cidadania e Solidariedade tem a proposta de

oferecer cursos gratuitos de capacitação profissional na área de estética e beleza

negra, às famílias carentes, marginalizadas e desprovidas de oportunidades. Busca,

assim, a valorização da auto-estima e da dignidade de seus membros, tendo como

resultado sua inserção na sociedade.

Para a consecução de seus objetivos contribui com ensinamentos sobre os direitos

e deveres do cidadão na sociedade.

Sendo meritório o seu trabalho e de relevância social, contamos com a anuência

dos nobres pares à aprovação do projeto que pretende outorgar à entidade 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 3.507/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações, em nome da comunidade do Município de Inconfidentes, com
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a Sra. Alexandra Reschke, Secretária do Patrimônio da União, com o Sr. Rogério

Veiga Aranha, Gerente da Secretaria do Patrimônio da União, e com a Sra. Júlia

Maria de Oliveira, Chefe da Divisão de Gestão Patrimonial da União, pelo trabalho

desempenhado em prol da legalização da situação dos moradores desse Município

que ocupam imóveis de propriedade da União. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 3.508/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a comunidade do Município de Caldas pelo transcurso

do 196º aniversário de sua fundação. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 3.509/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à Associação de Cegos Louis Braille pela comemoração

dos 76 anos de sua fundação. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 3.510/2009, do Deputado Luiz Humberto Carneiro, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Fazenda pedido de providências para que formule ao

Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz - proposta de celebração de

convênio para a concessão de isenção de ICMS na aquisição, por pessoa portadora

de deficiência visual, mental severa ou profunda ou autista, de veículo novo

beneficiado com a isenção de IPI .

Nº 3.511/2009, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Ministro da Fazenda pedido de providências com vistas a que seja prorrogado até o

segundo semestre o desconto do IPI sobre a venda de veículos. (- Distribuídos à

Comissão de Fiscalização Financeira.)

Nº 3.512/2009, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Educação pedido de providências com vistas à liberação de recursos

para a aquisição de equipamentos escolares para a Escola Estadual Professor Luiz

Antônio Corrêa de Oliveira, no Município de Araxá.

Nº 3.513/2009, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Educação pedido de providências com vistas à autorização da liberação

de recursos para as obras de reforma e ampliação da Escola Estadual Bom Sucesso,

no Município de Carneirinho.

Nº 3.514/2009, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Educação pedido de providências com vistas à autorização da liberação
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de recursos para a aquisição de equipamentos escolares para a Escola Estadual

Braulino Mamede, no Município de Tupaciguara.

Nº 3.515/2009, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Educação pedido de providências com vistas à autorização da liberação

de recursos para as obras de cobertura da quadra poliesportiva da Escola Estadual

Padre Damião, no Município de Araguari.

Nº 3.516/2009, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Educação pedido de providências com vistas à autorização da liberação

de recursos para o Centro de Educação Continuada Professora Zaíra Batista

Teixeira, no Município de Bom Despacho, para aquisição de mobiliários e

equipamentos escolares.

Nº 3.517/2009, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à comunidade da Escola Estadual Professor Luiz Antônio

Corrêa de Oliveira, no Município de Araxá, por ter sido a instituição de ensino

indicada ao Prêmio Nacional de Referência em Gestão Escolar, por ter conquistado o

primeiro lugar em nível estadual, bem como por ter sido considerada uma das seis

melhores escolas públicas do Brasil.

Nº 3.518/2009, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Educação pedido de providências com vistas à autorização da liberação

de recursos para aquisição de equipamentos escolares para a Escola Estadual Altair

Andrade Guimarães, com sede no Município de São Sebastião do Maranhão. (-

Distribuídos à Comissão de Educação.)

Nº 3.519/2009, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências com vistas à continuação do

pagamento do auxílio-alimentação concedido aos Agentes de Segurança

Penitenciários e Socioeducativos do Estado.

Nº 3.520/2009, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Secretário de Defesa Social pedido de providências com vistas à continuação do

pagamento do auxílio-alimentação concedido aos Agentes de Segurança

Penitenciários e Socioeducativos do Estado. (- Distribuídos à Comissão de

Segurança Pública.)
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Nº 3.521/2009, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências com vistas a que sejam atendidas as

reivindicações, por melhorias salariais e valorização profissional, dos servidores do

Estado que desempenham a atividade de motorista nos diversos órgãos da

administração direta e indireta. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 3.522/2009, da Comissão de Saúde, em que solicita seja encaminhado ao

Secretário de Saúde pedido de providências com vistas a que seja instalada uma

unidade do Hemominas no Município de Caratinga.

Nº 3.523/2009, da Comissão de Saúde, em que solicita seja encaminhado ao

Secretário de Saúde pedido de providências com vistas a que seja criada comissão,

com a composição que especifica, para definir os repasses financeiros à Casa de

Caridade do Município de Itaúna.

Nº 3.524/2009, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

ao Governador do Estado pedido de medidas compensatórias para o Município de

Ponte Nova, tendo em vista os impactos ambientais causados pela construção do

presídio estadual na área anexa ao Parque Tancredo Neves, situado nesse

Município. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

- É também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Lafayette de Andrada.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Transporte

e de Política Agropecuária e dos Deputados Tiago Ulisses e Elmiro Nascimento.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

público presente nas galerias, mineiros que nos acompanham de várias cidades de

Minas pela TV Assembleia, quero, neste momento, usar desta tribuna para fazer um

agradecimento ao Secretário de Cultura de Minas Gerais, Dr. Paulo Brant, que,

atendendo a nosso pedido, esteve comigo no dia 13 deste mês na cidade de Matias

Cardoso, quando visitamos a Igreja de Nossa Senhora da Conceição, primeira igreja

a ser construída em Minas Gerais. Essa visita foi para nós, do Norte de Minas, muito

importante porque Matias Cardoso, de fato, é a primeira freguesia de Minas Gerais, a
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primeira vila e a primeira Capital. Infelizmente, tudo isso ficou perdido no tempo e

esquecido pela história. Como disse, essa visita foi de fundamental importância para

todos nós, mas principalmente para o Movimento Catrumano, que visa resgatar a

verdadeira história do Estado de Minas Gerais. Minas são muitas, e o Norte de Minas,

o Vale do Jequitinhonha e as regiões que constituem os Campos Gerais ficaram um

pouco esquecidos não apenas nos livros de História, mas também nas ações

governamentais. Essa visita objetivou ainda que o Secretário de Cultura também

abrace a bandeira da restauração da nossa linda igreja, uma belíssima obra de arte,

um tesouro do nosso patrimônio cultural, a qual está abandonada. Sua última

restauração ocorreu há 100 anos. Ao ver tudo aquilo de perto, nosso Secretário Paulo

Brant comprometeu-se com nossa causa, qual seja angariar os recursos necessários

para restaurarmos a igreja. Há um projeto de lei tramitando nesta Casa para

reconhecer Matias Cardoso como a Capital dos Gerais. Se temos Mariana como a

Capital das Minas, Matias Cardoso seria, de fato, a Capital dos Campos Gerais.

Portanto, isso é de fundamental importância para toda a nossa região, para todo o

povo catrumano, para todo o povo norte-mineiro. Fica aqui nosso agradecimento,

mais uma vez, ao Secretário Paulo Brant. Estamos na torcida, esperando que ele, por

meio da Secretaria de Cultura, nos auxilie, primeiro, na restauração da Igreja de

Nossa Senhora da Conceição, e, depois, nessa luta do Movimento Catrumano para

reconhecer Matias Cardoso como a Capital das Gerais. Concedo, com muito prazer,

aparte à nossa Deputada Gláucia Brandão, Presidente da Comissão de Cultura.

A Deputada Gláucia Brandão (em aparte)* - Queria parabenizar nosso colega pela

sua fala, pela preocupação com essa cidade histórica, berço da civilização das

Gerais. Tivemos oportunidade de fazer uma audiência pública com a Comissão de

Cultura e testemunhamos a necessidade da restauração da igreja sob comento.

Parabenizo V. Exa. pela preocupação com esse patrimônio histórico, cuja

preservação e manutenção são de nossa responsabilidade. Também parabenizo

nosso Secretário pela disponibilidade para percorrer nossas Minas Gerais, os rincões

de Minas, para, “in loco”, verificar a necessidade de destinação de recursos para

preservação do nosso patrimônio histórico. Nesta oportunidade, Deputado Paulo

Guedes, gostaria de registrar o lançamento ontem, pelo Governador Aécio Neves, do
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Programa Música Minas. Tal Programa é fruto de trabalho conjunto entre o segmento

musical, o Fórum de Música de Minas Gerais e a Secretaria de Cultura e tem como

principal objetivo divulgar e valorizar, no Brasil e no exterior, a música produzida em

Minas, revelando sua rica diversidade. O Programa terá um núcleo gestor composto

por representantes da Secretaria de Educação e pelas associações que lidam com a

música em Minas Gerais - Associação Artística dos Músicos de Minas Gerais,

Associação dos Amigos do Museu Clube da Esquina, Circuito Mineiro de Música

Independente, Cooperativa da Música de Minas e Sociedade Independente de

Música -, além de contar, também, com a parceria valorosa do Sebrae como

orientador do processo de profissionalização dos músicos. Um projeto muito

interessante, para o qual o Governador Aécio Neves, com sua sensibilidade, destinou

mais de R$1.500.000,00, a fim de cobrir despesas com equipamentos, locomoção,

hospedagem e alimentação dos artistas. O edital, de circulação nacional, está

lançado, e as inscrições estarão abertas do dia 13 de abril a 15 de maio. Todos os

músicos que residem em Minas Gerais há pelo menos dois anos poderão participar.

Fica feito o convite a todos que nos acompanham pela TV Assembleia para participar

desse Programa Música Minas, a fim de valorizarmos e divulgarmos o talento dos

produtores culturais e das pessoas que trabalham na área da música. Queria,

finalmente, parabenizar o nosso Governador e o nosso Secretário por mais essa

iniciativa de valorização da cultura de Minas Gerais.

O Deputado Paulo Guedes* - Muito obrigado, Deputada Gláucia Brandão.

Precisamos muito do seu apoio na Comissão de Cultura, da qual também faço parte,

para avançarmos ainda mais nas conquista para a cultura do povo de Minas Gerais.

Outro assunto que trataremos é do Plano Nacional de Habitação Popular, lançado

hoje pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no qual o governo pretende investir

R$34.000.000.000,00 para a construção de 1 milhão de casas. Um programa

arrojado, um programa corajoso, e só temos a agradecer ao Presidente Lula a

coragem, a determinação que vem tendo no seu governo, desde o início do primeiro

mandato, em rever uma série de procedimentos que colocou o Brasil na rota do

crescimento. Graças a programas como esses - lançados pelo Presidente Lula - é

que estamos vencendo hoje a crise instalada no mundo inteiro. O Brasil é hoje o País
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mais preparado para enfrentar essa gigantesca crise. Tudo isso porque o Presidente

Lula e sua equipe econômica fizeram o dever de casa: prepararam o Brasil para o

crescimento e hoje lançaram o pacote que prevê investimento de

R$34.000.000.000,00, dos quais R$16.000.000.000,00 serão destinados à construção

de 400 mil moradias para quem ganha de 3 a 6 salários mínimos, e 200 mil para

quem ganha de 6 a 10 salários mínimos. Com certeza, será um plano muito

ambicioso, tão importante quanto foi e é o programa Bolsa Família, o programa Luz

para Todos - que mudou a realidade de quem vive no campo no Brasil -, o ProUni, o

Pronaf e tantos outros planos lançados pelo governo do atual Presidente. Esse

projeto da construção de moradias aliado ao PAC dará ao País estrutura para

enfrentar a crise e gerar empregos e oportunidades. Nós, do PT, temos grande

orgulho do nosso Presidente, que tem os pés no chão, é arrojado e corajoso e tem

enfrentado todas as críticas e até, de certa forma, oposição muito dura. No entanto,

os números estão aí para todos verem. O Brasil é hoje outro país. Gerou mais de 10

milhões de empregos nos últimos cinco anos, além de uma revolução na área social e

oportunidades na saúde e na educação. Fica aqui, mais uma vez, o nosso

agradecimento ao Presidente Lula e à Ministra Dilma Rousseff. Esta, com todo o seu

jeito e sua forma de administrar, vem, ao lado do Presidente, lançando mão de toda a

sua experiência administrativa para que ele consiga realizar grandes projetos, como

os que estamos vendo hoje no Brasil. Portanto, ressalto que esse programa é de

fundamental importância, tendo em vista que vivemos um problema muito sério na

área habitacional brasileira. Muito já foi realizado nos últimos cinco anos, mas esse

projeto vem na hora certa. Precisamos aquecer nosso mercado interno, e tenho

certeza de que vamos, junto à base aliada do governo federal, contribuir para que os

Governadores, os Prefeitos e a sociedade civil organizada façam sua parte com

vistas a que esse projeto saia, de fato, do papel.

O Deputado Antônio Júlio (em aparte)* - Deputado Paulo Guedes, o

pronunciamento de V. Exa é pertinente para o momento que vivemos hoje.

Disse aqui, ontem à noite, que o governo do Presidente Lula está enfrentando a

crise com muita sabedoria, fazendo investimentos. Também falei e falarei agora

novamente, até para alertar um pouco a imprensa, sobre o que o Lula tem feito em
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Minas Gerais: a duplicação da BR-262, rumo ao Triângulo Mineiro. Para o primeiro

lote, a duplicação abrange 90km. Você não vê uma linha na imprensa, e não é

invenção ou sonho de que a obra vai começar, porque ela já foi iniciada, isto é, ela já

está em andamento, de vento em popa. São três lotes, três consórcios grandes, que

vão fazer esses 90km até Nova Serrana, que é a primeira etapa da obra. Além do

mais, existe o sonho de se levar essa duplicação ao Triângulo Mineiro, mas isso não

é noticiado. Aproveito este momento para dizer isso, já que hoje as pessoas estão

badalando a questão das moradias, que é um projeto correto e certo. É exatamente aí

que vamos enfrentar e ganhar a crise. O Brasil vai vencer essa crise, como também

está fazendo outros investimentos na parte de infra-estrutura.

Deputado, digo isso apenas como um alerta e para mostrar aos que nos estão

ouvindo que Minas ganhou uma obra grande; por outro lado, não vemos o governo do

Estado participar, nem mesmo quando o Ministro dos Transportes veio a Minas

Gerais para ver o projeto. Não houve participação da Secretaria de Transportes de

Minas Gerais, no entanto a obra está indo de vento em popa. É a nossa região, de

Betim a Nova Serrana, que merece ser destacada e lembrada, para que o povo

mineiro entenda que o Presidente Lula, com todas as dificuldades por que o mundo

está passando, continua acreditando e dando esse alento ao nosso povo.

O Deputado Paulo Guedes* - Muito obrigado, Deputado Antônio Júlio. Vale lembrar

também que o governo federal dará ordem de serviço, nos próximos dias. Há ainda

duas obras muito importantes para Minas Gerais, que é a readequação da BR-135 no

trecho que vai de Montes Claros ao trevo de Curvelo, bem como no de Itacarambi,

Manga a Montalvânia, na divisa com a Bahia. Esses trechos estão apenas

aguardando a licença ambiental do Ibama para que essa obra, tão sonhada na

região, seja anunciada. É importante lembrar ainda que são mais de

R$1.000.000.000,00 que o governo está investindo nas obras de revitalização do Rio

São Francisco em Minas Gerais, para a construção de redes de tratamento de esgoto

em várias cidades ribeirinhas da nossa região.

Agradeço e encerro o meu pronunciamento.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Zé Maia.
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O Deputado Zé Maia* - Antes de iniciar o meu pronunciamento, concedo aparte ao

Deputado Gustavo Valadares, para que faça uma comunicação inadiável.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - Deputado Zé Maia, agradeço-lhe de

antemão a concessão do aparte antes mesmo de V. Exa. iniciar o seu

pronunciamento, apenas para parabenizar, em nome desta Casa, o Clube Atlético

Mineiro, que hoje completa 101 anos. Estendo a minha homenagem a todos os

atleticanos porque, no ano passado, aprovamos aqui um projeto de lei estabelecendo

o dia 25 março como o Dia do Atleticano. Dessa forma, parabenizo o Clube Atlético

Mineiro pelos seus 101 anos e aos atleticanos pelo Dia do Atleticano. Muito obrigado

pelo aparte.

O Deputado Zé Maia* - Deputado Gustavo Valadares, o Atlético, além de

aniversariar hoje, também se fará presente na nossa região, no Pontal do Triângulo

Mineiro, em Ituiutaba, por isso temo que o seu aniversário não seja tão festivo, já que

o time de Ituiutaba está indo muito bem no Campeonato Mineiro.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, telespectadores da TV Assembleia, o que

nos traz hoje a esta tribuna, prezados Deputados Rêmolo Aloise, Juarez Távora e

Lafayette de Andrada, é a manchete do jornal paulista “Folha de S. Paulo”, que traz

uma pesquisa do Instituto Datafolha, que, na verdade, é uma grande notícia não só

para o povo mineiro, mas também para o Brasil, quando anuncia que Aécio Neves

lidera o “ranking” de Governadores dos nove maiores Estados da Federação, mais o

Distrito Federal. Para nós, que assistimos ao governo Aécio Neves, essa manchete

não é nenhuma surpresa. Aliás, Deputado Lafayette de Andrada, o jornal e a

pesquisa fazem justiça ao Governador Aécio Neves, pois agora o Brasil começa a

conhecer o extraordinário trabalho que ele e sua equipe vêm fazendo em Minas por

seis anos. Portanto, essa é uma matéria que traz muita alegria para nós.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte)* - Deputado Zé Maia, para nós,

mineiros, que sabemos da competência do Governador Aécio Neves no trato da coisa

pública, essa boa notícia que V. Exa. nos traz não é surpresa. Mas é importante

sublinhar que essa matéria foi destaque na “Folha de S. Paulo”, jornal que, como

vimos percebendo nos últimos meses, tem tido certa má-vontade com o governo de

Minas. Atitude justificável, pois pretendem, na medida do possível, fazer elogios ao
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governo de São Paulo, do Governador José Serra - um excelente governo, não se

discute -, mas tentando sufocar o, como todos sabemos, espetacular governo de

Aécio aqui em Minas Gerais. De qualquer forma, não foi possível ao jornal “Folha de

S. Paulo” refutar os fatos, porque contra fatos não há argumentos; tiveram de se

curvar à realidade e mostrar, estampado em notícia grandiosa, que Aécio Neves é o

Governador mais bem avaliado, mais querido e com mais popularidade no País,

graças ao seu excelente governo. Em que pesem a alguns pequenos suspiros da

Oposição, que eventualmente tenta fazer uma ou outra crítica, são críticas que vão

inteiramente contra a corrente popular que aplaude de maneira inexorável o governo

Aécio Neves.

Eram essas as minhas palavras, parabenizando V. Exa. pela lembrança que trouxe

a esta Casa Legislativa.

O Deputado Zé Maia* - Agradeço ao Deputado Lafayette de Andrada, que vem

enriquecer o nosso pronunciamento. Vendo aqui o Deputado Carlos Pimenta, quero

destacar que Minas Gerais, sem dúvida, é o Estado da Federação que mais se

parece com o Brasil: temos regiões produtivas e áridas, mais ricas e mais pobres, e

uma extensão territorial equivalente à da França. Portanto, são enormes os desafios

para quem quer que seja o seu Governador. Mas, como se diz popularmente, eu já

sabia que Aécio Neves era o Governador mais bem avaliado do nosso país. De forma

que o jornal “Folha de S. Paulo”, como disse o Deputado Lafayette de Andrada, não

teve como fugir dos fatos inexoráveis que colocam o Governador Aécio Neves nessa

posição.

Isso é importante porque estamos em época de discussão das prévias no PSDB,

cuja possibilidade de realização foi confirmada ontem pelo TSE. Espero que o PSDB

permita que Aécio Neves debata suas opiniões, no partido e fora dele, e mostre todo

o trabalho que vem fazendo em Minas Gerais, toda sua experiência e trajetória

política - tanto como um dos maiores herdeiros da melhor política nacional quanto

com a experiência acumulada nos vários mandatos que teve como Deputado Federal,

Presidente da Câmara dos Deputados e, por duas vezes, Governador de Minas

Gerais. O PSDB não pode fugir ao seu papel de permitir que homens do calibre do

Governador Aécio Neves tenham o direito de levar a todos a sua mensagem, mostrar
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o seu trabalho, a sua visão de futuro e o que pretende para o Brasil. É fundamental

que o PSDB realize as prévias da forma mais ampla e democrática possível, para

que, no partido, todos que queiram concorrer à Presidência da República possam

mostrar, de forma tranqüila e transparente, todo o seu potencial. Isso será muito

importante para o PSDB, mas mais importante ainda para o Brasil, até porque,

Deputado Neider Moreira, na escolha de um candidato à Presidência da República,

que tantas decisões irá tomar para o bem do povo, é fundamental que se tenha um

criterioso processo, que se inicia no próprio partido, a exemplo do que assistimos nas

eleições americanas: para que um Presidente se eleja nos Estados Unidos, passam-

se mais de dois anos entre as pré-campanhas e a campanha eleitoral.

É importante haver prévias, pois, tendo apenas três meses para escolher um

Presidente da República, o processo de escolha é muito arriscado. Já tivemos, no

passado, escolhas precipitadas. Por jogada de “marketing”, acaba-se fazendo uma

bela campanha e elegendo um Presidente da República, sem dar ao povo a

tranqüilidade de fazer amplo e profundo debate para que se conheçam

verdadeiramente os candidatos a Presidente da República do Brasil, um País

extraordinário como este, um País rico, de grande diversidade e com potencial

enorme. Temos que ter cuidado e critério para que possamos fazer uma grande

escolha, pois somos reféns das nossas escolhas. Quando escolhemos um grande

governante, o povo ganha; quando erramos nas nossas escolhas, o povo paga com

as decisões erradas do governante. Portanto, o que nós estamos vendo é que o

PSDB caminha e o Presidente nacional do partido, Senador Sérgio Guerra, tem dado

demonstrações claras de que irá fazer as consultas prévias ao PSDB em todas as

unidades da Federação. Isso é fundamental para a transparência e para que

tenhamos um processo democrático cada vez mais consolidado no nosso país.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Deputado Zé Maia, não poderia

deixar de parabenizá-lo por trazer essa boa-nova publicada pelos jornais de São

Paulo, tendo em vista o espírito de governança, de austeridade e de grande

conhecimento da causa pública do nosso comandante maior, o Governador Aécio

Neves.

V. Exa. faz uma convocação e uma reflexão importante, partindo não somente do
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nosso PSDB, mas de Minas Gerais. Temos essa visão clara, consubstancial e

vigorosa de que nosso Governador já desponta, não somente pelo seu espírito de

liderança, mas por ser o melhor Governador deste país, que está apto a disputar a

Presidência da República. No ano que vem, ao completar o centenário de Tancredo

Neves, Minas vai oferecer o novo Presidente da República, nosso Governador Aécio

Neves. Com certeza, vamos conclamar os mineiros e brasileiros nesse espírito

extraordinário do nosso Governador Aécio Neves. Parabéns a V. Exa., que, pelo seu

espírito de grande liderança no Triângulo, será a voz maior dos mineiros em defesa

da candidatura do nosso Governador à Presidência da República.

O Deputado Zé Maia* - Obrigado por suas palavras, sempre sóbrias e equilibradas,

que enriquecem nosso pronunciamento. Concedo aparte ao Deputado Ruy Muniz, da

nossa Montes Claros, no Norte de Minas.

O Deputado Ruy Muniz (em aparte)* - Deputado Zé Maia, faço nossas, do DEM, as

palavras de V. Exa. Gostamos muito do Governador Aécio Neves e, como todos os

mineiros, sabemos que ele merece e será nosso futuro Presidente da República. Na

semana passada a direção nacional do DEM procurou o Governador e expôs a

perspectiva de apoio à sua candidatura pelo PSDB. Somos nove Deputados na

Assembleia e estamos unidos nessa perspectiva. Hoje todos viram na “Folha de S.

Paulo” a posição de destaque do nosso Governador. Já não é só Minas que

reconhece Aécio como grande gestor público, mas a imprensa nacional. A

candidatura de Aécio já não é apenas do PSDB, mas de todos os partidos da base, e

em Minas Gerais 90% da população fechará com ele. Se os paulistas não nos

respeitarem, dificilmente levarão as eleições, porque Minas quer muito ter o

Presidente da República, e nosso candidato é Aécio Neves. Parabéns a V. Exa. por

trazer notícias tão relevantes à nossa Assembleia. Obrigado.

O Deputado Zé Maia* - Agradeço, Deputado Ruy Muniz, e quero dizer que o DEM

tem um histórico importantíssimo na história partidária do País e, sem dúvida, será

um partido decisivo nas eleições de 2010. Agradeço o aparte de V. Exa. e concluo

dizendo que o processo das prévias, imagino eu, saiu de Minas Gerais, como aliás

Minas Gerais tem sempre saído na frente, inovando. O Governador Aécio Neves tem

conteúdo e sabe que tem o que mostrar País afora. Portanto, o nosso apelo ao
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PSDB, ao TSE, para que faça das prévias o mais amplo debate possível, para que o

povo tenha participação efetiva na escolha dos candidatos. Acho que é chegado o

momento em que as decisões não podem partir apenas dos palácios; precisam,

sobretudo, partir da população, do sentimento do povo. As prévias, as primárias que

escolherão o candidato do PSDB à Presidência da República têm esse papel

relevante, democrático, fundamental para o nosso país.

Encerro minhas palavras cumprimentando o Governador Aécio Neves pela sua

gestão, reconhecida hoje nacionalmente, mas, sobretudo, quero parabenizar o povo

de Minas Gerais, que soube escolher o Governador Aécio Neves por duas vezes

como o Governador dos mineiros. Vamos às prévias, vamos à democracia. Muito

obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Mosconi.

O Deputado Carlos Mosconi* - Sr. Presidente, senhoras e senhores parlamentares,

telespectadores da TV Assembleia, queria falar sobre um tema que está chamando a

atenção de todos nós na Casa, exatamente a pesquisa feita pela “Folha de S. Paulo”

que coloca Aécio Neves como o Governador mais bem avaliado no Brasil. Gostaria

de falar também sobre as prévias que foram autorizadas, aliás regulamentadas, pelo

TSE. Antes, por dever de ofício, gostaria de, lamentavelmente, comunicar à minha

região, o Sul de Minas, e ao ilustre Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que aqui se

encontra e que ontem ocupou a tribuna para falar sobre a questão, que ainda não foi

feito nada para a melhoria de nossas estradas. As estradas federais do Sul de Minas

têm sido objeto de manifestações nossas toda semana, e o DNIT tem dito que só falta

assinar o contrato, que está tudo feito e imediatamente as obras serão iniciadas, e

nada aconteceu até hoje. Isso é lamentável porque mostra o descaso de uma

entidade importante, como o DNIT, para com essa região próspera de Minas Gerais.

Se houvesse dificuldade financeira, crise, poderíamos até compreender, lamentar,

tudo bem; mas é apenas uma questão burocrática. Segundo o DNIT, só falta assinar

o contrato. Há um bom tempo, só falta isso. Todavia ninguém sabe por que ainda não

foi assinado. O DNIT não consegue explicar para mim nem para ninguém o motivo

pelo qual não é assinado. O povo de Sul de Minas sofre com a situação dramática
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das nossas estradas.

Queria falar sobre uma outra questão realmente diferente e bem melhor relativa à

pesquisa realizada pela “Folha de S.Paulo”, publicada hoje, mostrando que Aécio

Neves é o Governador mais bem avaliado do País. Ficamos muito satisfeitos, aliás,

Minas Gerais inteira, pois o Governador tem todos os motivos para ser muito bem

avaliado, conforme mostrou a pesquisa. A sua avaliação ficou lá em cima; e a

rejeição, em baixo. Quer dizer, não obteve praticamente rejeição alguma no Estado, e

o seu governo é avaliado pela grande maioria dos mineiros como excelente.

Realmente é o que acontece. A todo momento, somos surpreendidos por ações

extremamente positivas do governo de Minas Gerais, as quais demostram sua

determinação em servir bem a seu povo e melhorar as condições de vida do Estado,

que está convivendo com a crise - aliás, todos têm de conviver com ela; não há outro

jeito. E o governo a tem superado. Apesar do momento difícil que estamos vivendo, a

todo momento recebemos por parte do governo do Estado informações sobre a

realização de repasse de recursos para os Municípios do Estado e para programas

importantíssimos, seja na área da saúde, seja da educação. Ainda agora, por esses

dias, recebemos a comunicação de que o transporte escolar de todo o Estado será

amplamente beneficiado com o repasse de recursos do governo do Estado para

todos os Municípios de Minas, causando, portanto, um benefício inestimável ao povo

mineiro, às nossas crianças e aos nossos jovens que estudam principalmente na

zona rural e terão o conforto de um transporte coletivo da melhor qualidade. Por isso

o Governador vai destacando-se como o melhor do País neste momento.

Sr. Presidente, senhoras e senhores parlamentares, isso é importante, porque o

Governador, como todos sabem, pleiteia a sua indicação como candidato a

Presidente da República. Há um adversário em São Paulo, o Governador José Serra,

que também foi avaliado nessa pesquisa da “Folha de S.Paulo”, ficando em 5º lugar.

Sem dúvida nenhuma, essa também é uma posição honrosa e naturalmente faz jus

ao governo de São Paulo, neste final de dois anos de governo. O nosso Governador

foi reeleito. Muitas vezes a reeleição pode levar a um certo desgaste. Todavia isso

não tem acontecido de maneira alguma. Pelo contrário, aqui sempre vimos, de forma

muito objetiva e clara, o fortalecimento político do Governador Aécio Neves e o
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reconhecimento por parte do povo de Minas Gerais da qualidade do seu governo.

Quando digo “supera as dificuldades e as crises”, gostaria de citar, por exemplo, a

área da saúde, que é bastante complicada, porque a Emenda nº 29 não é

regulamentada, a tabela do SUS não é reajustada. Vimos programas que são

realizados no Estado, como o Pro-Hosp, que acabam minimizando a crise na saúde e

fazendo com que aqui o setor não seja tão carente e motivo de repercussão na mídia

nacional como é nos outros Estados. Apesar das dificuldades, as coisas aqui vão

caminhando razoavelmente. Na realidade, são dificuldades minimizadas por

programas extremamente competentes, que mostram a eficiência que o Governador

procura dar na sua administração.

Concedo aparte, com muita satisfação, ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Muito obrigado, Deputado Carlos

Mosconi. Quero parabenizar V. Exa., que tem o mesmo sentimento do nosso povo do

Sul de Minas quanto às nossas rodovias federais, que estão bastante precárias.

Realmente V. Exa. fala com o coração amargo como o nosso por ver e acompanhar,

no dia-a-dia, a péssima qualidade das nossas estradas federais, bem ao contrário,

Deputado Carlos Mosconi, das nossas estradas estaduais. Hoje o Sul de Minas

Gerais está incluído no programa Pro-MG. Há equipes já contratadas até 2010 para

dar manutenção e zelar por todas as estradas. Aliás, dentro do contexto, V. Exa.

estava conosco quando fizemos o convênio com o nosso Secretário Fuad em Poços

de Caldas e Itajubá. Então o Sul de Minas tem realmente muito que agradecer ao

nosso Governador. Quando fala sobre a governabilidade extraordinária do nosso

Governador, aliás, em todos os setores, V. Exa. tem toda a razão. Há um fato que

temos de agradecer muito ao Governador Aécio, a nossa região está sendo hoje

premiada com a instalação do gasoduto. Andradas, assim como Poços de Caldas,

será beneficiada com a instalação do gasoduto da Petrobras em Jacutinga, que conta

com investimentos de R$150.000.000,00. A plataforma já está pronta. A presença do

Governador, em maio e junho, dará esse seguimento forte para a indústria de

cerâmica, de vinhos, a viticultura, todo o pólo cerâmico e de industrialização da nossa

região. Então falamos com o coração cheio, não é, Deputado Mosconi? Nós, que

vivemos próximo ao Estado de São Paulo, podemos dizer que temos o melhor
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Governador deste país. Isso é verdade, tanto pelas estradas, pela área da saúde,

pelos aspectos e por tudo que o Governador tem realizado. Com certeza marcaremos

um encontro com o Ministro, com o seu prestígio e com toda a bancada federal, a fim

de tratarmos das nossas BRs. Parabéns.

O Deputado Carlos Mosconi* - Eu é que agradeço o aparte de V. Exa., que vem

enriquecer o meu pronunciamento. V. Exa. chama a atenção para algo interessante.

Basta que andemos pelo Sul de Minas, pelas estradas estaduais e federais, para

verificarmos a gigantesca diferença entre uma e outra. Como V. Exa. bem lembrou, o

contrato assinado com as empreiteiras que farão a restauração das estradas

estaduais já compreende quatro anos de manutenção, o que garante a qualidade da

estrada durante esse período. Agradeço muito o aparte com as lembranças feitas por

V. Exa.

Meu caro Presidente, gostaria de manifestar minha satisfação pela regulamentação

das prévias pelo TSE. Isso também era uma solicitação importante do Governador

Aécio Neves, que procura de toda maneira viabilizar o seu nome como candidato à

Presidência da República. Sem as prévias, naturalmente sua indicação não seria

fácil, pois houve uma espécie de convencimento - que não tem nada de natural, muito

menos de democrático - de que o candidato deveria ser José Serra, Governador de

São Paulo. Ora, o Governador Aécio Neves, tendo sido reeleito, realizado um

excelente governo em Minas, possui todas as condições - acredito que tenha até uma

precedência em relação ao Governador de São Paulo, pois já está no segundo

governo de Minas e tem uma ótima avaliação -, todas as qualificações para pleitear a

sua indicação como candidato à Presidência da República. Havendo dois candidatos,

como é o caso, nada mais natural e democrático que se pratique o instrumento das

prévias eleitorais, o qual, aliás, está no Estatuto do PSDB, nosso partido, e, sem

dúvida alguma, enriquecerá o processo democrático de escolha do nosso candidato,

com a participação fundamental da militância do nosso partido em todo o País. Todos

os filiados poderão fazer a sua escolha, participando de uma campanha de

mobilização do partido, de informação aos eleitores, de programa de governo dos

dois candidatos, de debate dos dois governos. Sentimos pelo fato de as prévias não

poderem ser abertas à população, como gostaríamos que fossem, mas já é algo
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importante que sejam realizadas. Acredito que o Governador Aécio terá condições de

demonstrar o seu preparo, a sua qualidade. Naturalmente, quem ganhará com isso

não será apenas o PSDB, e sim o Brasil, a democracia. Esse é um processo

absolutamente democrático. Quero lembrar que, há 10 anos, realizamos no PSDB,

em Minas Gerais, uma prévia, quando tínhamos dois candidatos a Governador em

Minas, o Paulinho Cícero, ex-Ministro, e o Eduardo Azeredo. O Eduardo Azeredo

ganhou a prévia e depois as eleições para o governo de Minas Gerais. Esperamos

muito desse procedimento e acreditamos que o Governador Aécio Neves poderá sair

com toda força, com toda expressão, com total apoio de Minas Gerais. Vimos a sua

preferência não apenas por meio das pesquisas de opinião relacionadas à qualidade

do seu governo, mas também por meio das pesquisas eleitorais, que de fato mostram

sua grande força. Isso alavancará de maneira muito forte o seu nome como candidato

a Presidente da República. Muito obrigado, Sr. Presidente. Era o que tinha a dizer.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.

O Deputado Carlos Pimenta* - Concedo aparte ao Deputado Alencar da Silveira Jr.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte)* - Gostaria apenas de comunicar a

esta Casa o falecimento do jornalista Jairo Anatólio Lima, que fez história no rádio

mineiro. Somente na Rádio Inconfidência ele trabalhou quase 30 anos. É com muito

pesar, pois, que comunico seu falecimento a esta Casa.

O Deputado Carlos Pimenta* - Cumprimento o Presidente, Deputado José

Henrique, a imprensa, as pessoas que prestigiam esta reunião, e de modo muito

especial o povo do nosso Estado que prestigia a TV Assembleia. Agradeço ao

Deputado Carlin Moura a troca do seu tempo.

Sr. Presidente, no dia 6 de abril ocorrerá um marco muito importante para Minas

Gerais, quando Montes Claros receberá o Presidente da República, vários Ministros,

todos os Governadores do Nordeste brasileiro, além do nosso Governador Aécio

Neves, Deputados Estaduais e Federais, Senadores, que participarão da reunião do

Conselho Deliberativo da Sudene. A princípio, somente a presença do Presidente já é

um fator preponderante para o nosso Estado e principalmente para a região Norte

mineira. Estamos na expectativa de que ele presida o Conselho, mas também
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anuncie obras fundamentais para o Estado, como a autorização da reconstrução da

BR-135, ligando Belo Horizonte a Montes Claros; o Anel Rodoviário de Montes

Claros; a inauguração da usina de biodiesel, a única de Minas Gerais, que

certamente impulsionará o desenvolvimento do Estado e a região norte-mineira.

Hoje posso também dizer que há grande expectativa quanto ao anúncio pelo

Presidente Lula da criação da Universidade Federal do Norte de Minas. Tenho em

mão um pronunciamento do Deputado José Santana de Vasconcellos sobre a futura

universidade federal em Minas Gerais. Esse parlamentar, um dos mais experientes

do nosso Estado, essa figura ímpar na política mineira, com 11 mandatos eletivos

consecutivos, ocupou os mais importantes cargos, foi Presidente desta Casa,

Secretário de Estado por diversas vezes, hoje Presidente do PR, fez um

pronunciamento, da tribuna da Câmara Federal, mostrando a importância da criação

dessa universidade.

Montes Claros é uma cidade que capta todo o tipo de influência do Norte de Minas

e do Sul da Bahia. É uma cidade comercial, industrial, agropecuária, uma cidade que

será a Capital mineira da Sudene e, por que não, uma cidade universitária. Hoje, em

Montes Claros, temos cinco universidades: a nossa Unimontes - Universidade

Estadual de Montes Claros -, o Grupo Pitágoras, o Grupo Promove, a Universidade

Santo Agostinho, a universidade dirigida pelo Deputado Ruy Muniz e várias outras.

Temos o câmpus da Universidade Federal de Minas Gerais, em Montes Claros, com

vários cursos superiores. Temos o curso de Agronomia, implantado em 1999, os

cursos de Zootecnica, Administração, Engenharia Florestal, Ciência de Alimentos,

Engenharia Agrícola, Engenharia Ambiental, e, funcionando paralelamente, o curso

de especialização em Recursos Hídricos e Ambientais e o de mestrado em Ciências

Agrárias e Agroecologia. Temos praticamente uma universidade federal funcionando

em Montes Claros, porém atrelada à Universidade Federal, com sede em Belo

Horizonte. O câmpus da UFMG em Montes Claros é muito bem situado na área

urbana da cidade e atende a uma enorme demanda do Norte de Minas e do Sul da

Bahia, em torno de quase 300 mil jovens que precisam e querem fazer o curso

superior gratuito. Temos um enorme mercado precisando de mão-de-obra

especializada. Temos o maior projeto de produção de frutas do Brasil, o Projeto
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Jaíba, enfim, todo o substrato necessário para a implantação dessa universidade

federal do Norte de Minas. Deputado Carlin Moura, V. Exa., que pertence à Comissão

de Educação desta Casa, que é um dos Deputados mais bem articulados e

preparados, sabe que há um movimento muito grande, e hoje temos um ambiente

muito favorável à implantação da universidade federal de Montes Claros.

No final do ano passado, o Presidente Lula abriu um precedente importante, que

nos enche de esperança. Criou, em Campina Grande, a Universidade Federal da

Paraíba, que se desmembrou e se transformou na Universidade Federal de Campina

Grande. O que aconteceu na Paraíba é exatamente o que temos hoje em Montes

Claros. Havia uma universidade na Paraíba com um câmpus em Campina Grande. O

Lula manteve a Universidade Federal da Paraíba e criou a Universidade Federal de

Campina Grande, abrindo uma grande perspectiva de estudos, de vagas e de

oportunidades para milhares de jovens do Estado da Paraíba. O que aconteceu lá

pode vir a acontecer no dia 6, em Montes Claros. Estamos preparando o ambiente.

Fazemos um apelo às Lideranças para que estejam presentes; queremos, inclusive,

Deputado Carlin Moura, que a Comissão de Educação desta Casa também esteja

presente. Vamos fazer um documento ao Presidente Lula, e ele com certeza o

receberá das mãos do nosso Governador Aécio Neves; o Vice-Presidente da

República José Alencar, se Deus lhe der saúde e condições, estará presente, ele que

foi o primeiro signatário dessa carta pela criação da universidade federal do Norte de

Minas; estarão presentes os Deputados Federais, os Senadores, o Ministro Hélio

Costa, o Ministro Patrus Ananias e a própria Ministra Dilma Rousseff, pois não

perderá essa oportunidade de estar no seu Estado natal.

Enfim, queremos mostrar ao Presidente Lula a importância da criação da

universidade federal do Norte de Minas. O câmpus já existe. Os investimentos não

serão tão vultosos que possam impossibilitar esse pleito do Norte de Minas, que

entregaremos às mãos do Presidente. Conversava, há pouco, com o Prefeito de

Mirabela, meu amigo, companheiro Lacerdino, que também é um dos defensores da

criação da universidade federal do Norte de Minas em Montes Claros. Ele me dizia do

sentimento que hoje está no coração de todos os Prefeitos dos 181 Municípios da

área de abrangência em Minas Gerais dessa universidade. Envolverá Montes Claros,
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o Norte de Minas, os Vales do Jequitinhonha e do Mucuri.

Termino o meu pronunciamento para que o nosso companheiro Carlin Moura possa

se pronunciar, dizendo da grande expectativa que temos, nesse dia 6, em Montes

Claros, em que anunciaremos a tão sonhada recuperação da BR-135, a inauguração

da usina do biodiesel, a implantação do Conselho Deliberativo da Sudene, a

aprovação de vários projetos, quiçá os anúncios dos primeiros passos, dos primeiros

estudos, da primeira ordem do Presidente Lula para a implantação dessa

universidade. Particularmente fico muito feliz porque o meu Partido, o PDT, sempre

esteve na vanguarda, à frente dos projetos educacionais, com figuras importantes

como Leonel Brizola, Darcy Ribeiro e agora o nosso Senador Cristovam Buarque, que

sempre colocou a educação como linha de frente do programa ideológico do nosso

Partido. O dia 6 de abril será um dia importante para Montes Claros e para Minas

Gerais, o dia do encontro das grandes lideranças em prol daquela região e daquela

cidade. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Exmo. Sr. Presidente Deputado José Henrique,

senhoras e senhores, público presente, amigos telespectadores da TV Assembleia,

hoje, 25 de março, é um dia duplamente especial e simbólico para mim. Hoje o nosso

glorioso Clube Atlético Mineiro completa 101 anos de existência, num momento

alvissareiro, pois o grande Galo forte e vingador lidera o Campeonato Mineiro. Ele

tem como símbolo principal o galo, que é o mensageiro da esperança. Também no

dia 25 de março, Sr. Presidente, o meu Partido, o Partido Comunista do Brasil, faz

aniversário. Completamos 87 anos de fundação. Neste 25 de março, o PCdoB inicia

seu 88º ano de luta, em uma situação singular, desafiante e promissora. O Partido

prepara o seu XII Congresso, para tirar dele todas as conseqüências. No mundo todo,

é grave a crise do capitalismo, a pior em oito décadas pelo menos. Os trabalhadores

e os povos pagam caro por ela, sobretudo com o desemprego, que reclama resposta

unitária e vigorosa. A crise traz à luz a falência do sistema baseado na exploração do

trabalho pelo capital, a começar pelo seu coração, o imperialismo estado-unidense.

Esta é uma crise não só financeira, mas de toda a economia e também da ideologia
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do capital. As teses neoliberais vendidas ao mundo durante 30 anos como verdades

eternas se espatifam. O fórum dos burgueses em Davos balbucia autocríticas. Alan

Greenspan, papa do culto liberal, pede a estatização dos maiores bancos

americanos. Os apóstolos do livre mercado agora apelam para pacotes estatais de

socorro, regulação e refundação do capitalismo e para um feroz surto protecionista. O

discurso da globalização neoliberal caiu por terra: em vez da prosperidade, o

entrelaçamento mundial do capital trouxe o alastramento da crise de Wall Street para

a Europa, o Japão, o planeta. A liderança dos EUA declina, numa transição para um

novo quadro de forças mundial. A crise encerra ao mesmo tempo perigos e

oportunidades. Para nós, os comunistas, é a oportunidade de superar o velho regime

burguês, libertar os trabalhadores, retomar a alternativa socialista. O foco do

congresso do PCdoB será atualizar seu programa de transição ao socialismo. É

tempo de impulsionar a teoria da revolução, de aprender com as experiências

socialistas do século 20 - com as que prosseguem e as que brotam na América Latina

rebelde -, de dar mais concretude e força mobilizadora à proposta socialista, de

balizar o caminho da revolução brasileira. É esse o norte de toda a ação do partido:

resistência ativa, acumulação de forças, alianças e luta, construção de alternativas

progressistas, reformas estruturais e rupturas para a superação revolucionária do

capitalismo. Nesse percurso - com o País vivendo uma experiência de novo ciclo

político com a eleição de Lula junto com as forças democráticas e de esquerda, com

forte apoio popular e, ainda, num ciclo de expansão do PCdoB - abrem-se

perspectivas para aprofundar a luta contra o neoliberalismo no Brasil, no rumo de

desenvolvimento, democratização política e social, defesa do meio ambiente,

afirmação crescente da soberania nacional e integração continental. Neste 87º

aniversário, o PCdoB convoca seus mais de 100 mil militantes para que façam um

12º Congresso na melhor tradição comunista: um processo de estudo, discussão e

deliberação coletivas, democráticas, vigorosas, com os olhos postos na prática da

luta política e social. Chama mais trabalhadores, intelectuais, jovens, mulheres e

homens conscientes a entrar no partido e dar a sua contribuição ao congresso.

Convida as demais forças de esquerda a opinar também sobre essa pauta, em um

diálogo mutuamente enriquecedor, para construir uma esquerda cada vez mais
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necessária ao Brasil e aos brasileiros e brasileiras. Voltados para o presente e o

futuro, não esquecemos a saga dos 87 anos passados, que reafirmamos e

continuamos. Honra aos fundadores do PCdoB; aos insurretos de 1935; aos

reorganizadores do PCdoB revolucionário em fevereiro de 1962; aos guerrilheiros do

Araguaia e a todos os comunistas da resistência à ditadura, aos que mantiveram o

rumo quando era mais densa a treva neoliberal. Deles herdamos a bandeira vermelha

da foice e do martelo. A eles dedicamos os avanços que perseguimos nesta situação

singular, desafiante e promissora.

Sr. Presidente, nesta homenagem ao PCdoB, no momento do seu aniversário,

queremos fazer desta uma data concreta de luta, especialmente uma data para

enfrentar a crise do capitalismo que se abate especialmente sobre os trabalhadores.

Assim, Sr. Presidente, estamos incentivando o debate político sobre a crise

financeira. Para comemorar esses 87 anos, o PCdoB de Minas se reunirá aqui, no

Teatro da Assembleia Legislativa, amanhã, dia 26, às 19 horas, ocasião em que

teremos a oportunidade de receber o ilustre Deputado Federal do PSB do Ceará,

Deputado Ciro Gomes, o Presidente Nacional do PCdoB, Renato Rabelo, e o

Presidente do PT de Minas, Deputado Federal Reginaldo Lopes. Os dois Deputados

e o Presidente do PT de Minas vão discutir a crise financeira e apontar rumos numa

perspectiva de que é necessário vencer a crise sob a ótica do trabalhador, sob a ótica

da defesa do trabalhador e do emprego. Fica aqui o convite a todos para participarem

desse debate que se realizará amanhã, no Teatro da Assembleia. Temos uma

preocupação muito especial com essa crise, Sr. Presidente. Enquanto se

comemoram - o que acho justo e legítimo - que o Governador de Minas detém índice

de aprovação popular altíssimo, mérito dele, não podemos esquecer que a crise

financeira assola Minas Gerais de forma especial. Minas, pela característica de sua

economia, é o Estado da Federação que sofre a maior repercussão da crise

financeira. O decrescimento, a diminuição do PIB mineiro, é o maior de todos os

Estados da Federação. Os Municípios de Minas Gerais, especialmente os

mineradores, como Itabira, Sete Lagoas, Congonhas, Contagem e Betim, estão

sofrendo de forma especial com a crise financeira. A Região Metropolitana de Belo

Horizonte teve o maior índice de desemprego dos últimos 30 anos. Essa é a grande
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preocupação. Os Prefeitos dos nossos Municípios estão hoje escolhendo o novo

Presidente da Associação Mineira de Municípios. Mas qual é a grande preocupação

dos Prefeitos e Prefeitas recentemente eleitos? É que a crise está batendo nas suas

portas. Já foram demitidos mais de 35 mil trabalhadores nos Municípios mineiros. No

último mês, em fevereiro, o repasse para os Municípios mineiros teve um decréscimo

de quase 50%. Enquanto, em janeiro, o repasse para os Municípios foi de

R$302.000.000,00, em fevereiro esse repasse caiu para R$185.000.000,00, porque é

fruto da recessão, da política que tem sido implementada, das isenções fiscais, em

que os Municípios são os primeiros a pagar o pato.

Então acreditamos que temos de enfrentar essa crise, mas enfrentá-la na defesa

dos Municípios, dos trabalhadores e das trabalhadoras. Enquanto se comemora a

popularidade do Governador de Minas, seria importante que esta ocasião também

servisse para se questionar a dívida do Estado, a renegociação da dívida do Estado,

porque hoje ela continua crescendo, com juros acima até da taxa média Selic em

curso no Brasil. Esse é o momento de se rediscutir o contrato da dívida de Minas

Gerais, de se rediscutir o superávit do Estado, para que Minas não sofra com tanta

magnitude a implicação da crise financeira. Acreditamos, Sr. Presidente, que se deve

discutir a crise sob uma perspectiva de saídas. Essa á a lógica que o PCdoB quer

adotar - e que vem adotando diante desse quadro. Quando se discute a crise

financeira, isso tem de ser feito sob a ótica de quem perde com a crise. Quem está

perdendo mais com a crise financeira? São os grandes aglomerados econômicos ou

são os trabalhadores? Esta é grande questão: quem vai perder mais. Os governos, o

poder público tem de agir com o objetivo de prestar socorro a quem mais necessita e

merece. Ontem, a OIT, por meio de uma resolução aprovada no Pleno para

apresentar ao grupo dos 20 países que irão reunir-se na próxima semana, chama a

atenção para esse aspecto, pois os governos, o erário, os poderes públicos de

diversos países estão movendo montanhas para salvar bancos, montadoras de

veículos, seguradoras, e não pensam em salvar empregos, postos de trabalho.

Enfrentar a crise financeira é especialmente assegurar os empregos, ou seja, é não

deixar que as taxas de desemprego aumentem. Eis o grande desafio: a defesa do

trabalhador e do mundo do trabalho. Essa é uma perspectiva fundamental. Quero
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compartilhar isso também com os colegas do PSDB, que estão muito satisfeitos com

os índices de aprovação do Governador do Estado. Todavia, destaco que a esses

índices têm de ser incorporadas soluções concretas para a crise econômica de Minas

Gerais, a fim de que os Municípios continuem produzindo, exportando nossos

produtos ou de fazer um grande projeto de desenvolvimento que valorize a nossa

produção e o nosso mercado interno, que agregue valor à nossa principal riqueza, o

minério de ferro. Cito, como exemplo, a empresa Usiminas, que, de forma inusitada e

exemplar, está produzindo tubulações para a exploração do pré-sal. Minas precisa

seguir o caminho da valorização, agregação de valor às suas riquezas, de geração de

emprego e renda para nossos trabalhadores e trabalhadoras. A defesa de Minas e a

defesa dos trabalhadores e trabalhadoras é a grande bandeira do PCdoB neste seu

87º aniversário. Felicidades a toda a militância. Obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, em Plenário, do Deputado

Victor Mendes, do PV, 3º-Vice-Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do

Maranhão, e do Sr. Bráulio Nunes de Souza Martins, Secretário-Geral da Mesa da

Assembleia daquele Estado.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidência passa à 2ª

Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações

da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos.

Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Designação de Comissões

O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 2º do art. 3º da Resolução nº

5.207, de 10/12/2002, e tendo em vista as indicações dos Líderes partidários, vai

designar os membros da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Pelo BSD: efetivo

- Deputado Luiz Humberto Carneiro; suplente - Deputado Fahim Sawan; pelo BPS:

efetivo - Deputado Sebastião Costa; suplente - Deputado Inácio Franco; pelo PT:
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efetivo - Deputado Padre João; suplente - Deputado Durval Ângelo; pelo PMDB:

efetivo - Deputado Gilberto Abramo; suplente - Deputado Antônio Júlio; pelo DEM:

efetivo - Deputado Gustavo Valadares; suplente - Deputado Elmiro Nascimento; pelo

PDT: efetivo - Deputado Sebastião Helvécio; suplente - Deputado Carlos Pimenta;

pelo PP: efetivo - Deputado Gil Pereira; suplente - Deputado Dimas Fabiano.

Designo. Às Comissões.

A Presidência, nos termos do inciso XIX do art. 82 do Regimento Interno, vai

designar os membros da Comissão Interestadual Parlamentar de Estudos para o

Desenvolvimento da Mineração e Preservação Ambiental - Cipe da Mineração. Pelo

PP: efetivo - Deputado Gil Pereira, Coordenador; suplente - Deputado Dimas

Fabiano; pelo BSD: efetivo - Deputado Ronaldo Magalhães; suplente - Deputado

Domingos Sávio; pelo PT: efetivo - Deputado Padre João; suplente - Deputado Almir

Paraca. Designo. Às Comissões.

A Presidência, nos termos do inciso XIX do art. 82 do Regimento Interno, vai

designar os membros da Comissão Interestadual Parlamentar de Estudos para o

Desenvolvimento Sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio Doce - Cipe Rio Doce.

Pelo PMDB: efetivo - Deputado José Henrique, Coordenador; suplente - Deputado

Adalclever Lopes; pelo BSD: efetivo - Deputado Juninho Araújo; suplente - Deputado

Ronaldo Magalhães; pelo BPS: efetivo - Deputada Rosângela Reis; suplente -

Deputado Sebastião Costa; pelo PT: efetivos - Deputado Padre João e Deputada

Cecília Ferramenta; suplente - Deputado Carlos Gomes; pelo PC do B: suplente -

Deputado Carlin Moura. Designo. Às Comissões.

A Presidência, nos termos do inciso XIX do art. 82 do Regimento Interno, vai

designar os membros da Comissão Interestadual Parlamentar de Estudos para o

Desenvolvimento Sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco - Cipe São

Francisco. Pelo PT: efetivo - Deputado Paulo Guedes, Coordenador; suplente -

Deputado Almir Paraca; pelo BSD: efetivo - Deputada Ana Maria Resende; suplente -

Deputado Célio Moreira; pelo BPS: efetivos - Deputados Fábio Avelar e Antônio

Carlos Arantes; suplentes - Deputados Tiago Ulisses e Wander Borges; pelo PP:

efetivo - Deputado Vanderlei Jangrossi; pelo DEM: suplente - Deputado Doutor Viana.

Designo. Às Comissões.
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A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer

sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 51/2009, da Deputada Cecília

Ferramenta e outros, que dá nova redação ao § 1º do art. 60 da Constituição do

Estado. Pelo BSD: efetivo - Deputada Ana Maria Resende; suplente - Deputado

Fahim Sawan; pelo BPS: efetivo - Deputada Rosângela Reis; suplente - Deputado

Doutor Rinaldo; pelo PT: efetivo - Deputada Cecília Ferramenta; suplente - Deputada

Maria Tereza Lara; pelo PMDB: efetivo - Deputado Gilberto Abramo; suplente -

Deputado Adalclever Lopes; pelo DEM: efetivo - Deputada Maria Lúcia Mendonça;

suplente - Deputado Elmiro Nascimento. Designo. Às Comissões.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 3.522 e 3.523/2009,

da Comissão de Saúde, e 3.524/2009, da Comissão de Meio Ambiente. Publique-se

para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Transporte - aprovação, na 3ª Reunião Ordinária,

em 24/3/2009, do Projeto de Lei nº 2.843/2008, do Deputado Lafayette de Andrada,

com a Emenda nº 1, e dos Requerimentos nºs 3.442/2009, do Deputado Carlin

Moura, 3.452 e 3.453/2009, do Deputado Weliton Prado, 3.455/2009, do Deputado

Chico Uejo, e 3.466/2009, do Deputado Djalma Diniz; e de Política Agropecuária -

aprovação, na 4ª Reunião Ordinária, em 24/3/2009, do Projeto de Lei nº 2.951/2008,

do Deputado Lafayette de Andrada, e do Requerimento nº 3.457/2009, da Comissão

de Assuntos Municipais (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Lafayette de Andrada solicitando que

o Projeto de Lei nº 2.926/2008 seja encaminhado à comissão seguinte a que foi

distribuído, uma vez que a Comissão de Justiça perdeu o prazo para emitir seu

parecer. A Presidência defere o requerimento, de conformidade com o inciso VII do

art. 232, c/c o art. 140, do Regimento Interno.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Padre João solicitando a palavra pelo art.



____________________________________________________________________________
999

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* - Saúdo o Sr. Presidente, os Deputados e as Deputadas,

assim como todos que nos acompanham pelas galerias e pela TV Assembleia. Sr.

Presidente, gostaria de destacar dois assuntos que considero relevantes. Tive a

oportunidade, na noite de ontem, de tratar do primeiro deles, relativo à autorização

para a execução das obras previstas em convênio de cooperação técnica e financeira

com a Gerdau Açominas, destinada a promover melhorias em trechos rodoviários de

acesso a Ouro Branco. O referido trecho liga a BR-040 a Ouro Branco e abrange o

entorno do 1º Maio, seguindo até a Estrada Real. Considero esse ato realizado

ontem, terça-feira, muito importante. Os trechos da MG-443 e da MG-030 estão em

estado de calamidade, com buracos e depressões, em virtude de a terra haver

cedido. As grande depressões colocam em risco a vida de todos os que trafegam

diariamente por aquele trecho. Sr. Presidente, é importante destacar o esforço desta

Casa e deste parlamentar para garantir essas obras. Em 2005 participamos de uma

audiência pública para discutir a expansão da Gerdau Açominas, realizada no dia 24

de agosto na Comissão de Assuntos Municipais. O então assessor de planejamento

da empresa era o Sr. Marco Antônio Pepino, que anunciou a disponibilidade de

parceria da Gerdau com o Estado, em prol da recuperação das BRs 030 e 443. Esse

entendimento de parceria nasceu aqui, numa audiência pública.

Em 2006, estive no DER para cobrar o encaminhamento dessa parceria, visto que

os projetos eram de competência do DER, isto é, era o Estado quem deveria dar o

primeiro passo. Em abril de 2007, participamos de uma reunião com o Secretário de

Governo, Danilo de Castro, que contou com a presença dos Prefeitos do Consórcio

de Desenvolvimento do Alto Paraopeba, um consórcio público firmado pelas cidades

de Ouro Branco, Congonhas, Jeceaba, São Brás e Conselheiro Lafaiete, o primeiro

consórcio público do Brasil na modalidade de cobertura a todas as iniciativas. Já

existiam no Brasil, até aqui, em Minas, os consórcios específicos, por áreas, do tipo

de consórcio público intermunicipal, principalmente de saúde. O Consórcio do Alto

Paraopeba é como se fosse uma fusão de fronteiras dos Municípios. O Executivo já

está automaticamente autorizado pelas Câmaras a celebrar convênios em qualquer
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área: agricultura, educação, saúde etc., graças a uma lei federal de 2001.

A verdade é que saímos na frente para otimizar recursos. Como estava dizendo,

cobramos do Secretário de Governo, Danilo de Castro, em 2007, mais precisamente

no dia 16 de abril, agilidade na execução das obras, com o objetivo de se ter o

encaminhamento da parceria da Gerdau com o governo do Estado. Posteriormente,

no dia 19 de junho, retornei ao DER para reiterar a solicitação já encaminhada em

2006, que visava à recuperação da BR-443. Na seqüência, no dia 21/5/2008, estive

com o então Diretor de Planejamento, o Sr. Omar Fantoni. Iniciamos o processo com

o Sr. Marco Antônio Pepino e, em 2008, continuamos as discussões com o Sr. Omar

Fantoni, para saber o que estava acontecendo, o motivo de essa obra ainda não ter

saído, para ver se havia algum jogo-de-empurra por parte da Gerdau. Foi aí que

descobrimos que a Gerdau não tinha culpa de nada. A Gerdau tinha o compromisso

de disponibilizar a metade do recurso, mas eram os projetos que não estavam

avançando. Aliás, a competência de elaboração dos projetos era exclusiva do Estado.

No dia 27 de maio, estive novamente com o Diretor do DER para cobrar a efetivação

da parceria entre a Gerdau e o Estado, e vimos que o projeto se encontrava parado.

Quando cheguei ao DER, fui informado de que ele estava em poder da Gerdau.

Liguei imediatamente para lá e eles me disseram que não, que o projeto estava nas

mãos do DER. De fato, ele estava parado no DER.

Logo depois, no dia 5/6/2008, foi assinado o convênio entre o DER e a Gerdau

Açominas, com a mediação da Secretaria de Transporte e Obras Públicas - Setop - e

da Secretaria de Desenvolvimento Econômico - Sede. Vejam que o Convênio no

30.002/2008 foi assinado em 5/6/2008 e somente ontem, dia 24/4/2009, foi dada

autorização para a execução das obras. Depois de assinado esse convênio, em

5/6/2008, cobrei novamente uma apresentação pública dos projetos de engenharia e

do processo de licitação. Cobrei também, da própria Secretaria de Planejamento e

Gestão, a garantia da dotação orçamentária do Estado para 2009, pensando que,

ainda que assinado o convênio, sem a previsão orçamentária, em 2009 ainda teriam

essa desculpa para adiar o início das obras. Mas fizemos também essa gestão, e

essa dotação foi garantida. Assim, acho que é uma conquista da comunidade,

embora tenha sido tudo muito demorado: o processo começou em 2005 e só agora
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tivemos a autorização para o início das obras, que são urgentes, porque a vida de

muitas pessoas está sendo posta em risco ali. Sabemos que é justamente no meio

desse trecho que está instalado o câmpus avançado da Universidade Federal de São

João del-Rei, com os cinco cursos de Engenharia já no segundo período, o que vem-

se ampliando a cada semestre. Hoje já há ali mais de 500 alunos, e esse número

aumenta a cada semestre. Além disso, esse trecho dá acesso às principais portarias,

às duas que estão funcionando, da Gerdau Açominas, e a Ouro Branco - e são

muitas as pessoas que, vindas do Rio de Janeiro, pela BR-040, ou indo para Ouro

Preto e toda a região dos Inconfidentes, cortam caminho pela Estrada Real, passando

por dentro de Ouro Branco -, de modo que também a cada semestre aumenta o

número de pessoas que trafegam por ali. Assim, cumprimentamos a Gerdau por sua

atitude de assumir 50% dessa obra orçada em R$12.500.000,00: ou seja,

R$6.300.000,00 são da Gerdau e o restante do governo do Estado.

Outro assunto que quero abordar, Presidente, com certa indignação é a situação do

Ipsemg. Não é falta de ética citar o nome da servidora e paciente Idalina Franco,

porque seu caso se tornou público, mas nessa segunda-feira essa paciente chegou a

ter todo o preparo para uma cirurgia considerada de risco - portanto com grande

desgaste psicológico -, a ser posta na mesa do bloco cirúrgico, com todos os

preparativos iniciais ministrados, quando, justamente na hora da anestesia, foi

avisada de que a cirurgia teria de ser adiada. Esse é um fato, entre tantos outros, de

descaso com o servidor do Estado, que dá sua contribuição de 3,2% ao Ipsemg todos

os meses. No caso da Idalina, que tem outros dependentes, o desconto pode chegar

a R$100,00 por mês, numa esperança de ter apoio e segurança na assistência à

saúde, mas na hora que ela precisa isso lhe é negado. Quando não, dificultado, pois

há professores ou servidores da área de saúde que pagam o Ipsemg, mas não têm o

serviço em seus Municípios nem na regional. Conforme os procedimentos, precisam

viajar quase 700km até Belo Horizonte e receber assistência de saúde. É caótica a

situação do Ipsemg, além desse roubo. Quando é descontado no contracheque, há o

compromisso de se oferecer o serviço. Os servidores estão mal remunerados, pois

um médico do Ipsemg ganhar R$1.050,00 é uma vergonha; o hospital de Belo

Horizonte carece de reforma; e o último concurso público foi em 2000. Médicos,
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enfermeiros e auxiliares de enfermagem se aposentam, e não há reposição do

quadro de pessoal, como também não há reposição de equipamentos estragados. Foi

o que levou a servidora Idalina a passar por um desgaste psicológico; ela já estava no

bloco cirúrgico quando foi avisada de que sua cirurgia havia sido adiada. Esta Casa

tem que se posicionar. São milhares e milhares de servidores que têm desconto no

seu contracheque, mas não lhes é oferecido o serviço. Não podemos ficar

indiferentes a essa injustiça com quem é mal remunerado. Temos servidores do

Estado cujo piso salarial está abaixo do salário mínimo. Será que é isso que

queremos para o Brasil: um desrespeito para com o servidor público e um

sucateamento da coisa pública? Isso é vergonhoso. O problema do Ipsemg também é

administrativo, e grave, porque está havendo desrespeito e injustiça com o que temos

de mais precioso: o servidor público. Seguirei o exemplo do Deputado Getúlio Neiva:

usarei a tribuna sempre e com indignação e pautarei isso, porque é uma vergonha.

Não podemos ficar indiferentes a essa injustiça que está acontecendo com os

servidores públicos de Minas Gerais. 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 - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, caro Deputado

Padre João, obrigado pela citação, mas acho que somos um Poder desarmado e

precisamos usar a arma que temos, que é a fala, o discurso, a presença, a atuação.

Parabenizo-o porque, desde o nosso companheirismo na Comissão de Política

Agropecuária, o seu trabalho é árduo, profícuo, e a sua defesa é forte.

Sr. Presidente, o que me traz à tribuna, primeiro, é uma boa notícia para o meu

Município de Teófilo Otôni. Fechamos os entendimentos com a Funorte, à qual

estamos transferindo o importante Hospital São Lucas, de Teófilo Otôni, que estava

em processo de falência, com uma dívida superior a R$6.000.000,00, e cujo

patrimônio não passa de R$7.000.000,00. Precisávamos encontrar uma solução.

Inicialmente, procuramos a Fundação Dom Quirino, que é da nossa cidade, mas não
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tinha a possibilidade de assumir uma dívida tão grande. Conversamos então com o

Deputado Ruy Muniz, que foi duas vezes a Teófilo Otôni, e acertamos no dia-a-dia do

Plenário, no cafezinho, os detalhes e conseguimos repassar o Hospital São Lucas à

Funorte, que já começou a operar o hospital. Mesmo antes de a parte burocrática

ficar pronta, anteontem, tivemos a felicidade de ver o Deputado Ruy Muniz repassar,

através da Funorte, os recursos para o pagamento da folha dos servidores. Em

Teófilo Otôni já tínhamos fechado o Hospital Vera Cruz e o Hospital São Vicente de

Paulo, estávamos fechando o Hospital São Lucas, e só havia um, o Santa Rosária,

que permaneceria aberto. Agora essa boa notícia de termos firmado o acordo com a

Funorte, que, a partir de anteontem, já está fazendo os pagamentos relativos ao

Hospital São Lucas.

Sr. Presidente, o outro assunto é que, no próximo dia 6, o Presidente Lula deve

estar em Montes Claros, onde, segundo se anuncia, ele deverá assinar o decreto que

cria o Conselho Nacional das ZPEs. Criado esse Conselho, a sua Presidência estará

nas mãos do Ministro Miguel Jorge, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e

Comércio Exterior. É interessante lembrar que a assinatura será em Montes Claros,

não em Teófilo Otôni. Por que será em Montes Claros? Porque em Minas Gerais e no

Leste mineiro só há uma ZPE, que é a de Teófilo Otôni, mas vários Governadores do

Nordeste e o Governador Aécio Neves, de Minas Gerais, estarão em Montes Claros

no dia 6, e o Presidente Lula aproveitará, naturalmente, para fazer um ato solene com

os Governadores de todos os Estados que serão beneficiados pelas ZPEs.

Vale ressaltar, no entanto, meu caro Presidente, que estamos retomando um

processo que já estava praticamente finalizado no governo do Presidente Itamar

Franco. Na reta final do governo Itamar Franco, estávamos assinando o decreto e

houve, da parte do governo Fernando Henrique Cardoso, uma desativação do

Conselho Nacional das ZPEs. Em razão disso, os projetos que já tínhamos

apresentado não foram apreciados. Sabemos que as dificuldades são muitas.

Gostaria até de ler aqui um trecho interessante: “Apesar de assinar esse decreto no

próximo dia 6, o Presidente Lula ainda terá que assinar um outro decreto, que é o

decreto de alfandegamento”. Criar alfândega, porque a ZPE funciona como se fosse

um outro país e precisa de alfândega. Logo após, teremos que buscar os empresários
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para definir opções de investimentos na nossa ZPE e isso gasta um tempo. Depois,

tem-se que elaborar um projeto substancioso para encaminhar à apreciação do

Conselho Nacional da ZPE.

Vamos lembrar que o Conselho já existia em 1988. Os projetos foram

encaminhados e nunca foram apreciados, o que significa que, apesar de sermos

otimistas e estarmos lutando pelas ZPEs há mais de 22 anos - começou quando eu

era Prefeito pela primeira vez em Teófilo Otôni -, não podemos ser infantis e

excessivamente otimistas com relação a prazos.

A última eleição em Teófilo Otôni foi ganha exatamente porque a direção da Zepex,

empresa que controla a Zona de Processamento de Exportação - ZPE -, anunciou 10

mil empregos diretos e 40 mil indiretos em “outdoors” espalhados pela cidade em

benefício da candidata do PT, que acabou ganhando a eleição por causa disso. Nós,

que temos o pé no chão e a alma plantada no Vale do Mucuri e especialmente em

Teófilo Otôni, queremos continuar e estamos continuando com a luta, apenas

tomando os devidos cuidados para não fazermos a bobagem de anunciar o que não

existe ou de usar politicamente a ZPE, que é a figura econômica mais importante do

Estado e talvez do Leste de Minas. Quem conheceu a Zona Franca de Manaus, no

período em que se instalou, e o volume de investimentos que, de lá para cá, foi feito -

nós, do Brasil inteiro, consumimos os produtos de Manaus - sabe o que pode ser uma

ZPE em Teófilo Otôni, especialmente porque aquela região tem outros produtos

diferenciais, que são os do nosso subsolo. Temos minério de ferro, caulim, calcário,

pedras preciosas, diamantes, enfim, uma enorme série de produtos naturais, que

possibilitarão o crescimento da ZPE. Há possibilidade de termos indústrias de ferro-

gusa e aciaria dentro da ZPE, ou seja, uma série enorme de investimentos, além das

indústrias naturais de produção de manufaturados. Então temos a oportunidade.

É preciso lembrar que tudo o que fizemos até 1988 morreu em virtude de um

Presidente que entrou e não queria, por pressão de São Paulo, que houvesse, na

região Leste de Minas, algum empreendimento que fizesse sombra aos empresários

de São Paulo. A pressão foi forte. O tempo passou, e agora temos não somente de

agradecer aos Presidentes José Sarney e Itamar Franco, que, naquela época,

liberaram a ZPE para Teófilo Otôni, mas também ao Presidente Lula, que agora dará
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o penúltimo passo. É bom lembrar, de forma clara, que é o penúltimo, e não o último.

Ainda há um outro passo a ser dado, que é criar a alfândega. Para que as indústrias

se instalem, é preciso que haja infra-estrutura dentro da ZPE e espaços suficientes

para a implantação delas. Segundo os cálculos que fizemos - não só nós, mas

também a própria diretoria da Zepex os anuncia -, esses espaços seriam um terreno

da ordem de 300.000ha. É uma área enorme, que precisa receber infra-estrutura de

ruas asfaltadas, rede de esgoto e de água, energia elétrica, telefonia e ainda ser toda

cercada com muro alto ou uma cerca muito alta e bem-protegida, porque uma ZPE

funciona como se fosse outro país, e a alfândega precisa desse cercamento, para

que haja uma única saída das mercadorias ali produzidas.

Ao longo desse processo, Sr. Presidente, sofremos muito, porque trabalhamos a

favor. Esse processo da ZPE trabalhou contra nós politicamente, porque houve a

demagogia instalada dizendo que a ZPE de Teófilo Otôni já teria 10 mil empregos

diretos e 40 mil indiretos em dezembro de 2008. Isso foi anunciado ao longo da

campanha, de maneira vil, pela diretoria da Zepex, que politicamente se engajou na

campanha da Prefeita.

O nosso pronunciamento neste dia, Sr. Presidente, é no intuito de fazer com que as

pessoas enxerguem, de forma muito clara, que a ZPE é uma luta de todos nós e não

pode deixar de ter a minha contribuição, assim como a do Deputado Federal Ademir

Camilo, que retornou com o projeto para a aprovação na Câmara dos Deputados e no

Senado da República - no Senado da República, com a oposição sistemática de

Aloizio Mercadante, a serviço de São Paulo, pressionado pelos empresários desse

Estado.

Estamos aqui, hoje, para cumprimentar o Presidente Lula se ele realmente, no dia

6, em Montes Claros, assinar o decreto criando o Conselho Nacional da ZPE. Repito:

é o penúltimo, e não o último passo. Ainda falta mais um passo na burocracia estatal.

O mesmo problema que teremos na ZPE é o que todos os empreendedores da área

da habitação estão tendo. O Presidente Lula quer fazer 1 milhão de casas, todavia

não o conseguirá, se as Prefeituras, os Estados e a própria máquina estatal não

diminuírem a burocracia.

Em Minas Gerais, o tempo médio gasto para um projeto habitacional sair do papel e
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se iniciarem as obras é de um ano. Gasta-se um ano para o projeto sair do papel.

Noutro dia, dei um exemplo do sistema nacional de habitação que existia no passado,

em que conseguimos, em 1976, construir 800 mil casas apenas em um ano. Ora,

para esse projeto do Presidente Lula construir 1 milhão de casas em dois anos, é

preciso desmontar essa estrutura burocrática dos governos federal, estadual e

municipal, a fim de possibilitar o avanço dessa meta. Vejo uma única saída para que

essa meta seja realizada, a municipalização das ações do governo federal. Se os

recursos forem repassados para os Municípios, eles farão melhor, mais rápido e mais

barato. Sempre foi assim. Mas infelizmente a tecnoburocracia do governo federal não

entende e precisa manter o controle dos recursos em suas mãos, em vez de repassá-

los aos Municípios, que hoje estão praticamente morrendo à mingua de recursos em

virtude da queda da arrecadação do FPM e do ICMS.

Agora gostaria de variar, meu caro Presidente, de assunto, citando uma frase dita

pelo nosso companheiro, Ministro Luiz Dulci, e pedindo a ele que não diga uma

bobagem tão grande. O Ministro Luiz Dulci disse - está aqui, no jornal “Valor

Econômico” -, numa reunião: “Se o neoliberalismo voltar, vai ser um retrocesso

enorme. Fora isso, eles vão salgar a terra e inviabilizar o retorno de Lula em 2014”.

Luiz Dulci, Ministro da Secretaria-Geral da Presidência, parecia à vontade diante de

300 petistas reunidos em um luxuoso “spa”, em Osasco, Região Metropolitana de São

Paulo.

Defender o retorno de Lula é muito bom. Se não vamos ter mais nenhuma

reeleição, ele deve voltar em 2014 ou em 2018. E acho que deve voltar. Mas, quanto

a falar de neoliberalismo voltar... Participei dos governos Collor e Fernando Henrique

Cardoso. Todas as medidas de internacionalização da economia, de abertura dos

portos e privatização, foram iniciadas no governo Collor, aceleradas no governo

Fernando Henrique e dinamizadas ao extremo no governo Lula. Então, não há o que

se falar em neoliberalismo, especialmente nos tempos de hoje. O que temos de ver é

que há uma convicção absoluta de todos os políticos do Brasil, de qualquer

tendência, de esquerda ou de direita - nem acredito mais nesta dicotomia esquerda e

direita -, de que tem de haver uma ação social para redimir os mais pobres. Isso o

Presidente Lula acelerou, e está fazendo efeito. Tem de haver isso. Essa questão
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ideológica já não cabe na cabeça de nenhum brasileiro. Ninguém imagina mais esse

assunto ideológico. Quando Luiz Dulci fala em neoliberalismo... Ora, neoliberal está

sendo Lula, neoliberal foi o Fernando Henrique, foi o Collor. Mas quem iniciou os

programas sociais? Quem iniciou o Bolsa-Renda, o Bolsa-Escola? Foi o Fernando

Henrique. Quem aumentou? Foi o Lula. Isso é neoliberalismo? Não. Então essa

discussão vai longe. Se formos discutir, o Carlin Moura vai entrar e teremos de pedir

licença ao nosso Presidente para mais 2 horas de luta para discutir isso. Não posso

evitar, pois isso me coça. Uma pessoa falar uma bobagem dessas me causa coceira.

Perdoe-me, Luiz Dulci. Fale coisa diferente, vamos trabalhar para o progresso do

Brasil, pois estamos juntos nessa empreitada. O PMDB está apoiando o governo

Lula. Estamos do mesmo lado, mas não fale uma bobagem dessas, pois o Lula

voltará independentemente de alguém ocupar ou não a Presidência da República,

nesse espaço, sem que seja do PT. Um abraço.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Almir Paraca solicitando

a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º, transferi-la

ao Deputado Carlin Moura. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o

prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura*- Sr. Presidente, nobres telespectadores da TV

Assembleia, nobre Deputado Getúlio Neiva, se o Lula é tão neoliberal quanto o

Fernando Henrique, não arriscaria dizer isso. No governo Fernando Henrique, quando

a crise bateu às nossas portas, o País quebrou em menos de 30 dias. Mas esse é um

debate profundo para um outro momento.

Retorno à tribuna para falar sobre educação. É isso o que nos interessa.

Agora há pouco, o ilustre Deputado Carlos Pimenta mencionou a importância da

criação da Universidade Federal de Montes Claros, um pleito justo, necessário e que,

sem dúvida, tem todo o nosso apoio. O Deputado convoca a população para receber

o nosso Presidente Lula no dia 6 de abril em Montes Claros, oportunidade para

apresentar o pleito ao Presidente que mais fez pela educação superior no País nos

últimos anos. Sem dúvida alguma, ele terá sensibilidade.

Aproveito a oportunidade e convoco toda a população de Montes Claros e da região

Norte de Minas para levar essa proposta da universidade federal ao encontro que
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faremos nessa cidade para discutir o Plano Decenal da Educação, que ocorrerá no

dia 31 de março, das 8 às 17 horas. A Comissão de Educação da Assembleia

discutirá o assunto no Centro Cultural Doutor Hermes de Paula, Praça Doutor João

Chaves, nº 32, Centro. Essa é uma oportunidade ímpar para os educadores, os

profissionais da educação, os trabalhadores, os pais e os alunos aprofundarem-se no

assunto e também levarem o pleito da criação da universidade federal.

A fase de interiorização do fórum técnico sobre o Plano Decenal começa amanhã,

dia 26 de março, quando teremos a honra e a felicidade de estar em Araçuaí, cidade

que aglutinará toda a regional do Jequitinhonha e do Mucuri. O encontro, que será

aberto ao público, acontecerá no Colégio Nazaré, localizado na Rua Dom Serafim, nº

435, Centro, a partir de 8 horas. Todos os que tiverem interesse em discutir a

educação em Minas Gerais poderão participar.

O que é o Plano Decenal de Educação? É o Projeto de Lei nº 2.215/2008, do

Governador, que estabelece objetivos e metas de ação da política educacional para

os próximos 10 anos. Esse projeto, que estipula as prioridades, os desafios, as áreas

que precisam de mais investimentos, verifica os gargalos e faz previsão de avanço,

será votado na Assembleia e, ao final, transformado em lei para reger a educação em

Minas nos próximos 10 anos.

O fórum técnico serve para ouvir você, trabalhador, professor e professora, aluno,

pai, comunidade, estudioso da educação, todos vocês. A opinião de vocês é de

extrema importância. É importante que participem do debate, apresentem sugestões

e emendas. O projeto pode ser modificado. Esse fórum será a oportunidade de

fazermos a radiografia da educação em Minas Gerais. Então, você, aluno de Araçuaí

ou de Diamantina, da região vizinha, de outras cidades no entorno, terá a

oportunidade de nos levar a radiografia da sua escola. Como está sua escola? Os

computadores estão funcionando? A internet está funcionando? Os laboratórios estão

devidamente montados? Os profissionais da educação estão com seu salário

satisfatório? Existem condições adequadas de trabalho? Qual é a situação da sua

escola? Como anda a relação democrática no que se refere a escola, professor, pais,

alunos? Como anda a situação da segurança na escola? Como está o ambiente

escolar? Tudo isso será debatido. Você terá oportunidade de ir a esse fórum levar a
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radiografia da sua escola infantil, média e superior, da sua universidade, e, ao mesmo

tempo, apresentar sugestões.

A abertura será às 8h30min e contará com a presença do nosso Presidente da

Assembleia, Deputado Alberto Pinto Coelho, dos Deputados e Deputadas que

compõem a Comissão de Educação, do Prefeito de Araçuaí, Aécio Silva Jardim, do

Presidente da Câmara Municipal, Carlindo Dourado Souza, da Secretária Municipal

de Educação, Evangelina Fulgência Jardim, do Superintendente Regional de Ensino

de Araçuaí, Elvani de Oliveira Chaves. Na Mesa de abertura teremos um

representante dos professores, dos estudantes e dos pais de alunos. Esses

representantes serão indicados por suas respectivas entidades da sociedade civil,

que são parceiras essenciais e têm um papel fundamental na realização desse fórum.

São mais de 20 entidades: Sind-UTE, Sinpro, Federação de Pais, UNE, Ubes,

UCMG, enfim, mais de 20 entidades, federações, quilombolas, trabalhadores rurais

que estão nos auxiliando e fazendo uma parceria para a realização do fórum.

Logo após a abertura do fórum haverá uma palestra sobre o Plano Decenal de

Educação, que contará com a presença do Prof. Luiz Aureliano Gama de Andrade,

Coordenador do Plano Decenal pela Secretaria de Estado de Educação; da Profª.

Maria de Lourdes Melo Praes, membro da comissão organizadora do Plano Decenal;

do Prof. Claudenir Fávaro, professor e Pró-Reitor de Extensão e Cultura da

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri, uma instituição

importante do Vale do Jequitinhonha, que, com certeza, trará grandes contribuições

para esse debate; e da Profª. Tânia Maria Mares Figueiredo, ex-Secretária de

Educação de Almenara, mestre e doutoranda em educação do campo. Então, após a

abertura, haverá uma palestra com esses debatedores, e imediatamente os

participantes serão divididos em quatro grupos de trabalho.

Então, nesses grupos de trabalho, as pessoas, os participantes, os convidados

terão oportunidade de discutir o plano e apresentar as suas propostas, as suas

sugestões de modificação e de prioridades.

São quatro grupos. O Grupo 1 discutirá educação infantil, ensino fundamental,

educação especial, educação de jovens e adultos, educação indígena, educação do

campo e quilombolas; o Grupo 2 discutirá ensino médio, educação tecnológica e
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formação profissional e ensino superior; o Grupo 3 discutirá a formação e valorização

dos profissionais da educação; por fim, o Grupo 4 discutirá financiamento e gestão e

diálogo entre as redes de ensino e sua interação.

Após os grupos se reunirem, haverá uma plenária final, às 15h30min, em que será

apresentado o relatório de cada um dos grupos, com as propostas. Nela serão eleitos

12 representantes da região para a etapa final do fórum técnico em Belo Horizonte

nos dias 13, 14 e 15 de maio.

Então, reforço que é muito importante a sua presença, você dos Vales do

Jequitinhonha e do Mucuri, amanhã, dia 26, às 8h30min, no Colégio Nazaré, na Rua

Dom Serafim, nº 435, Centro de Araçuaí.

Depois de Araçuaí, continuaremos as etapas de interiorização. No Norte de Minas,

será na cidade de Montes Claros, no dia 31 de março; no Vale do Rio Doce, será em

Governador Valadares, no dia 3 de abril; no Noroeste de Minas, em Paracatu, no dia

7 de abril; no Centro-Oeste, em Divinópolis, no dia 15 de abril; na Zona da Mata, em

Juiz de Fora, no dia 17 de abril; no Sul de Minas, em Varginha, no dia 22 de abril; no

Triângulo Mineiro, em Uberlândia, no dia 24 de abril. A etapa final será, como disse,

nos dias 13, 14 e 15 de maio aqui em Belo Horizonte.

Lembro que as pessoas que quiserem participar desse debate, dessa discussão,

apresentando as suas propostas, podem fazê-lo pela internet, no “site” da

Assembleia: www.almg.gov.br. Lá há uma consulta pública do Plano Decenal da

Educação. Clicando, haverá um “link” chamado Consulta Pública - Plano Decenal de

Educação. Por meio dele você pode sugerir, mandar emendas e propostas. O prazo

para participar é do dia 17 de março até 12 de abril. Então, qualquer um pode entrar

no “site” e deixar a sua mensagem.

Assim, mais uma vez reforço o convite. Mineiros, esse é o debate mais importante,

pois o presente e o futuro de Minas Gerais passam pela educação, sem a qual não há

progresso, desenvolvimento, geração de emprego e renda. Sem preparar o nosso

jovem para o mercado de trabalho, sem dar-lhe uma formação universal e

humanitária, não há futuro. Sem valorizar os nossos profissionais, os nossos

professores, os nossos servidores públicos, a nossa universidade pública de Minas

Gerais com financiamento adequado, com planejamento estratégico para o
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desenvolvimento da educação, Minas não terá um futuro promissor.

Portanto, reafirmo, Vales do Jequitinhonha e Mucuri, nossa querida cidade de

Araçuaí, iremos encontrar-nos amanhã, se Deus quiser, às 8h30min, no Colégio

Nazaré, na Rua Dom Serafim, nº 435, no Centro da cidade. Muito obrigado e até

amanhã, se Deus quiser.

* - Sem revisão do orador.

Questão de Ordem

O Deputado Weliton Prado - Gostaria de parabenizar o Deputado Carlin Moura por

seu pronunciamento. É muito importante a participação nas audiências públicas para

se discutir o Plano Decenal de Educação. É preciso reconhecer aqui o trabalho e o

empenho do Deputado Carlin Moura para que essas reuniões regionais aconteçam.

Parabéns. Queremos estar presentes ao maior número delas. Sr. Presidente, solicitei

a palavra para comemorar mais uma decisão da Justiça. Está aqui o jornal “Hoje em

Dia” de hoje: “Justiça reduz em 12,5% a conta de água. Copasa terá que ressarcir

contribuinte desde 2005”. Essa decisão é para Montes Claros. O Tribunal de Justiça

de Minas Gerais determinou a redução, em um terço, da tarifa de água e esgoto

cobrada naquela cidade, no Norte de Minas. A decisão foi da 5ª Vara Cível, em 19 de

março. Ela manteve a decisão do Juiz Richardson Xavier Brant, da 2ª Vara da

Fazenda Pública de Montes Claros, e a medida deverá ser adotada após sua

publicação, o que deve ocorrer nos próximos dias. Com a decisão, os contribuintes

terão 12,5% de redução em suas contas, além de receberem restituição pelas

cobranças indevidas da Copasa desde 2005, pois, desde esse ano, a empresa já

estava cobrando pelo tratamento do esgoto sem, entretanto, oferecer os serviços

necessários, ou seja, era uma cobrança totalmente ilegal e indevida. E ressalto que

essa não é uma realidade apenas de Montes Claros, mas de várias outras cidades.

Já entramos com uma representação no Ministério Público em relação a Carbonita, e

hoje já assinamos uma em relação a Brumadinho. Já havíamos entrado com duas

outras representações no Ministério Público questionando os aumentos de 2007 e

2008, e agora estamos questionando os reajustes de 2009. Quanto a esses últimos,

tivemos uma grata satisfação de uma liminar da Justiça proibindo o aumento, uma

vez que a Copasa não possui uma agência regulatória para fazer os estudos em
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relação à planilha. A Lei nº 11.445, de 2007, é bem clara ao estabelecer que a

empresa só pode aumentar a tarifa de água se houver uma agência para analisar a

planilha. Minas Gerais cumpre a lei? Não. A Copasa cumpre a lei? Não, por isso não

pode aumentar o valor da conta de água. Não existe uma agência que regula o setor,

autônoma, independente, com a participação dos Municípios, das entidades e da

população. Já apresentei um projeto nesta Casa para que se crie essa agência, e ele

está tramitando. Enquanto isso, não pode aumentar o valor, pois a agência precisa

analisar se é necessário ou não o aumento. O processo está em andamento. A

Copasa tentou suspender a liminar no STJ, mas conseguimos impedir por meio de

decisão judicial. Ficamos muito felizes em, até o momento, ter conseguido barrar o

aumento do valor da água da Copasa em Minas Gerais, uma das mais caras do

Brasil. Comemoramos mais essa vitória em Montes Claros, onde a Justiça

determinou a redução em 12,5% da conta de água, o que significa um terço. Além

disso, a empresa terá que fazer a devolução do valor pago indevidamente desde

2005. Então, a nossa comemoração. A nossa campanha continua, da mesma

maneira que realizamos a campanha, em que conseguimos êxito, para acabar com a

taxa de incêndio para as residências, com a taxa para fazer o boletim de ocorrência;

impedir a cobrança da taxa para chamar a polícia; assim como a redução da conta de

luz, uma conquista histórica. Pela primeira vez em 56 anos, na história da Cemig, a

conta de luz reduziu-se em 17%. Agora tivemos êxito ao impedir o aumento do valor

da água da Copasa - aliás, o Governador retrocedeu -, outra vitória; e de não colocar

no SPC e no Serasa o nome de quem estiver com dívida no valor das contas de água

e de luz. Há um projeto tramitando com esse objetivo, o qual espero que seja

aprovado. Estamos trabalhando, empenhando-nos e mobilizando-nos para que a

Aneel não autorize o aumento de 150% para quem tem débitos com a Cemig, que

estiver com atraso por mais de 30 dias; passar de 2% para 5%, um aumento de

150%, é um absurdo. Vamos empenhar-nos e, se for aprovado pela Aneel, vamos

entrar na Justiça. Agradeço e conclamo os Vereadores, as entidades, a população, os

Prefeitos a entrar na campanha, entrar em contato e passar mais informações para o

nosso gabinete. Muito obrigado.

Encerramento
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O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para a especial de amanhã, dia 26, às 20 horas, nos termos do edital de

convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte

ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-

se a reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 3/3/2009

Às 14h33min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gustavo

Valadares, Djalma Diniz e Rêmolo Aloise, membros da supracitada Comissão. Está

presente, também, o Deputado Carlos Pimenta. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Gustavo Valadares, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Djalma Diniz, dispensa a leitura da ata da

reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante da pauta e discutir e votar proposições da Comissão. A seguir,

comunica o recebimento da seguinte correspondência, publicada no “Diário do

Legislativo” na data mencionada entre parênteses: ofícios dos Srs. Alfredo Pastori

Neto, Presidente da Câmara Municipal de Araguari (19/12/2008); José Élcio Santos

Monteze, Diretor-Geral do DER-MG (17/1/2009); Talmir Rodrigues, Deputado Federal

(5/2/2009); Leonardo Carreiro Albuquerque, Chefe de Gabinete (substituto) do

Ministério dos Transportes (19/2/2009). 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 Requerimentos nºs 3.208, 3.209, 3.272, 3.275, 3.276, 3.278, 3.282, 3.316, 3.320 a

3.322, 3.333 a 3.337, 3.339 a 3.342 e 3.344 a 3.348/2009. Submetido a discussão e

votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 2.281/2008.

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,
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são aprovados requerimentos dos Deputados Ivair Nogueira, em que solicita seja

realizada reunião de audiência pública para obter esclarecimentos sobre a situação

da BR-381, especialmente no que diz respeito a obras em curso, à instalação de

radares e a dados estatísticos relativos a acidentes; Carlos Pimenta, em que solicita

seja realizada reunião de audiência pública para discutir as obras de restauração da

pavimentação da BR-135; Célio Moreira, em que solicita seja realizada reunião de

audiência pública para discutir as dificuldades enfrentadas por moradores e

comerciantes da região do Barreiro prejudicados pelas chuvas recentes e para obter

esclarecimentos sobre as obras anunciadas pelo governo do Estado e pela Prefeitura

Municipal de Belo Horizonte para melhorias no Ribeirão Arrudas e nos Córregos

Barreiro, Olaria, Jatobá, Bonsucesso e dos Porcos; Doutor Viana, em que solicita seja

realizada reunião de audiência pública desta Comissão e da Comissão de

Administração Pública para discutir a situação dos taxistas de Belo Horizonte e da

Região Metropolitana no que diz respeito ao transporte de passageiros com destino

ao Aeroporto Internacional Tancredo Neves; Inácio Franco, em que solicita seja

realizada reunião de audiência pública em Pará de Minas para discutir a duplicação

da BR-262; e Adalclever Lopes, em que solicita seja encaminhado ao Diretor-Geral

do DER-MG pedido de providências para a conclusão das obras de ligação entre o

Município de Pavão e o entroncamento da BR-116, dentro do Programa Proacesso;

Chico Uejo, em que solicita seja encaminhado ao Superintendente Regional do DNIT

e ao Diretor-Geral do DER-MG pedido de providências para que seja construído um

viaduto no entroncamento da MG-497 com a BR-153; e Gil Pereira (2), em que

solicita seja encaminhado ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao

Diretor-Geral do DER-MG pedido de providências para pavimentação asfáltica dos

trechos Grão-Mogol-Usina de Irapé, Usina de Irapé-Virgem da Lapa, Pintópolis-

Urucuia e Urucuia-Arinos; e seja encaminhado ao Ministro dos Transportes pedido de

informações sobre o início das obras de recuperação da BR-135, em especial no

trecho de ligação da BR-040 a Montes Claros, e sobre as obras da terceira etapa do

Anel Rodoviário desse Município. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 17 de março de 2009.

Gustavo Valadares, Presidente - Djalma Diniz - Adalclever Lopes - Irani Barbosa -

Rêmolo Aloise.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/3/2009

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro

Silva, Gilberto Abramo, Padre João, Ronaldo Magalhães e Sebastião Costa,

membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação

de requerimento do Deputado Gilberto Abramo, dispensa a leitura da ata da reunião

anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão

presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria

constante na pauta e acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais

designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 3.066, 3.074 e 3.079/2009

(Deputado Gilberto Abramo); 3.069, 3.070 e 3.077/2009 (Deputado Sebastião Costa);

3.068 e 3.078/2009 (Deputado Delvito Alves); 3.067 e 3.072/2009 (Deputado Chico

Uejo); 3.071, 3.076 e 3.080/2009 (Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 3.075/2009

(Deputado Padre João); 3.073/2009 (Deputado Ronaldo Magalhães); 1.902/2007

(Deputado Padre João, em virtude de redistribuição); e 2.381/2008 (Deputado

Gilberto Abramo, em virtude de redistribuição). 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, são

aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade dos Projetos de Lei nºs 3.020/2009, 1.307/2007

(relator: Deputado Gilberto Abramo); 2.979/2009 (relator: Deputado Sebastião Costa);

2.989/2009 (relator: Deputado Ronaldo Magalhães). Após discussão e votação, são

aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade dos Projetos de Lei nºs 2.948, 2.868/2008 e 3.005/2009 todos na forma do

Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 748/2007 e 3.008/2009

ambos na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Gilberto Abramo, em virtude

de redistribuição); 2.535/2008 na forma do Substitutivo nº 1, e 3.031/2009 (relator:
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Deputado Ronaldo Magalhães); e 3.057/2009 (relator: Deputado Padre João). O

Projeto de Lei Complementar nº 31/2007 e os Projetos de Lei nºs 2.926/2008 e

3.010/2009 são retirado da pauta, atendendo-se, respectivamente, a requerimentos

da Deputada Maria Lúcia Mendonça e dos Deputados Gilberto Abramo e Delvito

Alves, aprovados pela Comissão. É convertido em diligência a Secretaria de Estado

de Desenvolvimento Regional e Política Urbana o Projeto de Lei Complementar nº

38/2008 (relator: Deputado Sebastião Costa). Os pareceres sobre os Projetos de Lei

nºs 188/2007, 1.981 e 2.697/2008, no 1º turno, deixam de ser apreciados em virtude

de prorrogação de prazo regimental solicitada pelo respectivo relator, Deputado

Sebastião Costa. Os pareceres sobre os Projetos de Lei nºs 1.902/2007 e

2.381/2008, no 1º turno, deixam de ser apreciados em virtude de solicitação de prazo

regimental pelos respectivos relatores, Deputados Padre João e Gilberto Abramo. Na

fase de discussão do parecer do relator, Deputado Gilberto Abramo, que conclui pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1 do Projeto

de Lei nº 2.987/2009, no 1º turno, o Presidente defere o pedido de vista do Deputado

Padre João. Os Projetos de Lei nºs 2.986 e 2.994/2009 são retirados da pauta,

atendendo-se a requerimentos do Deputado Padre João aprovados pela Comissão.

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 pareceres pela

constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos Projetos de Lei nºs 1.242/2007 com

a Emenda nº 1 e 1.642/2007 (relator: Deputado Gilberto Abramo, em virtude de

redistribuição); 2.694/2008 com a Emenda nº 1, 3.046, 3.066/2009 (relator: Deputado

Gilberto Abramo); 3.032, 3.053 e 3.073/2009 (relator: Deputado Ronaldo Magalhães);

3.033, 3.043, 3.058 e 3.063/2009 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em virtude

de redistribuição); 3.045, 3.065 e 3.069/2009 (relator: Deputado Sebastião Costa);

3.036 e 3.075/2009 (relator: Deputado Padre João); 3.076 e 3.080/2009 (relator:

Deputado Dalmo Ribeiro Silva). 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 se solicita

sejam convertidos em diligência ao autor os Projetos de Lei nºs 3.027, 3.034, 3.049,
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3.059, 3.062 e 3.074/2009 e ao DER-MG os Projetos de Lei nºs 3.039 e 3.050/2009.

Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ronaldo Magalhães - Padre João - Delvito Alves -

Chico Uejo.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA

E AGROINDUSTRIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 17/3/2009

Às 15h25min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Vanderlei

Jangrossi, Antônio Carlos Arantes, Carlos Gomes e Domingos Sávio, membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado

Vanderlei Jangrossi, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento do Deputado Antônio Carlos Arantes, dispensa a leitura da ata da

reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. A

Presidência acusa o recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos Srs.

Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil, e José Carlos Vaz, Diretor

de Agronegócios do Banco do Brasil, publicados no “Diário do Legislativo” de

14/3/2009. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs

3.413 e 3.416/2009. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo

a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada

um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Vanderlei Jangrossi,

Antônio Carlos Arantes, Carlos Gomes e Domingos Sávio (2) em que solicitam uma

audiência dos membros desta Comissão, acompanhados de lideranças dos

cafeicultores mineiros, com o Presidente Lula, com a finalidade de levar as

reivindicações do setor ao governo federal; e em que solicitam seja realizada
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audiência pública conjunta com a Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e

Cooperativismo, para discutir a crise no setor da cafeicultura no âmbito nacional e

estadual. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de março de 2009.

Vanderlei Jangrossi, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Carlos Gomes - Chico

Uejo.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

17/3/2009

Às 15h41min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

e os Deputados João Leite e Rômulo Veneroso, membros da supracitada Comissão.

Estão presentes, também, os Deputados Ivair Nogueira, Sargento Rodrigues e

Gustavo Valadares. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João Leite,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da Deputada

Maria Tereza Lara, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a apresentar à Comissão os planos da

Subsecretaria de Administração Prisional relativos à política prisional do Estado. A

Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir o Sr. Genilson Ribeiro

Zeferino, Subsecretário de Estado de Administração Prisional, que é convidado a

tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Rômulo

Veneroso, autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra ao convidado para que faça sua

exposição. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das

notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-

se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são

aprovados requerimentos do Deputado André Quintão (2) em que solicita seja

realizada reunião de audiência pública conjunta com as Comissões de Direitos
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Humanos e de Participação Popular, para debater os diversos aspectos envolvidos na

construção do complexo penitenciário, em Ribeirão das Neves; e em que solicita seja

encaminhado ao Sr. Maurício Campos Júnior, Secretário de Estado de Defesa Social,

pedido de informações sobre o projeto do complexo penitenciário de Ribeirão das

Neves, relativas ao número de presos a serem atendidos; à assistência jurídica,

psicológica e social dos presos; ao valor de referência por preso no modelo de

atendimento atual do Estado, no projeto das PPPs e no modelo das Apacs; à razão

da fixação do prazo de 27 anos para o contrato; à razão da escolha de Ribeirão das

Neves para sede do complexo; e à razão da escolha do modelo das PPPs para sua

execução. Fica prejudicado o requerimento do Deputado Domingos Sávio em que

solicita seja realizada reunião de audiência pública em Pitangui, para debater sobre o

aumento da criminalidade, por já existir proposição aprovada anteriormente com o

mesmo objetivo. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de março de 2009.

João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara - Rômulo Veneroso.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/3/2009

Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sávio Souza

Cruz, Gustavo Valadares, Rêmolo Aloise e Ronaldo Magalhães (substituindo este ao

Deputado Célio Moreira, por indicação da Liderança do BSD), membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Sávio

Souza Cruz, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do

Deputado Ronaldo Magalhães, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A

Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta

e comunica o recebimento de correspondência do Sr. Lindolfo Paoliello, Vice-

Presidente da Associação Comercial de Minas, publicada no “Diário do Legislativo”,

no dia 12/3/2009. Passa-se à 2ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão

e votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a
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votação, é aprovado o Requerimento nº 3.418/2009. Passa-se à 3ª Fase da Ordem

do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.

Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado Sávio Souza Cruz em

que solicita sejam convidados os coordenadores da Comissão de Representação,

eleita no seminário legislativo “Minas de Minas”, para apresentarem os estudos e

possibilidades de implementação das 50 propostas aprovadas por todos os

segmentos sociais envolvidos na atividade de mineração durante o referido

seminário. É rejeitado requerimento do Deputado Gil Pereira em que solicita a

realização de reunião conjunta com a Comissão de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável, a ser realizada em Montes Claros, para discutir as

reais necessidades para a produção de biodiesel no Norte mineiro. A Presidência

recebe o requerimento do Deputado Deiró Marra em que solicita a realização de

audiência pública no Município de Patrocínio para apurar a conveniência da

implantação do complexo industrial da empresa Fosfértil, o qual será apreciado

oportunamente. O Deputado Rêmolo Aloise solicita informações a respeito do

andamento de requerimento de sua autoria, aprovado e protolocado em Plenário em

nome da Comissão. Na oportunidade, os parlamentares presentes tratam da

tramitação de matérias desse tipo e as formas de agilizar os procedimentos

referentes a elas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de março de 2009.

Sávio Souza Cruz, Presidente - Gustavo Valadares - Rêmolo Aloise - Tiago Ulisses

- Célio Moreira.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA,

TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 18/3/2009

Às 10h1min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e

os Deputados Carlin Moura e Dalmo Ribeiro Silva, membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da Deputada



____________________________________________________________________________
1021

Gláucia Brandão, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e comunica o

recebimento da seguinte correspondência: ofício da Universidade Federal de Viçosa,

por meio do qual encaminha o “Jornal da UFV” de 28/2/2009. 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, são

aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 2º turno, do

Projeto de Lei nº 2.354/2008 na forma do vencido no 1º turno (relatora: Deputada

Gláucia Brandão); e pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.612/2008 na

forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em virtude de

redistribuição). 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 2.871/2008 (relator: Deputado Deiró Marra); 2.959/2009 (relator:

Deputado Carlin Moura) e 2.963/2009 (relatora: Deputada Gláucia Bandão), que

receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados os Requerimentos nºs 3.417, 3.426 e 3.427/2009. 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 Carlin

Moura em que solicita seja formulado à Secretária de Estado da Educação pedido

para que avalie a possibilidade de retorno da Profa. Rosiane Rodrigues de Abreu,

Masp nº 1140952-1, à Escola Estadual Guilhermina de Oliveira, no Município de

Contagem. A Presidência acusa o recebimento de requerimento do Deputado Durval

Ângelo em que solicita reunião de audiência pública para debater o ensino de

Filosofia e Sociologia no ensino médio. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de março de 2009.

Deiró Marra, Presidente - Carlin Moura - Dalmo Ribeiro Silva.
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ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/3/2009

Às 10h7min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Lafayette de Andrada, Neider Moreira e Padre João, membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Délio Malheiros,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado

Neider Moreira, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e discutir e

votar proposições da Comissão. 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 votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os

Requerimentos nºs 3.432 e 3.434/2009. 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 Délio Malheiros em que

solicita a realização de audiência pública para debater as dificuldades que os

microempresários e pequenos empresários vêm enfrentando para a inscrição no

SuperSimples. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião

ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de março de 2009.

Délio Malheiros, Presidente - Elmiro Nascimento - Neider Moreira - Lafayette de

Andrada - Ivair Nogueira - Domingos Sávio - Padre João.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/3/2009

Às 14h15min, comparecem na Câmara Municipal de Ponte Nova os Deputados

Fábio Avelar e Carlos Gomes, membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Fábio Avelar, declara aberta a reunião e dispensa

a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a
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debater os impactos ambientais causados pela construção de presídio estadual em

área anexa ao Parque Municipal Tancredo Neves e discutir e votar proposições da

Comissão. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs.

Humberto de Almeida Bizzo, Promotor de Justiça, Curador do Patrimônio Público e do

Meio Ambiente da Comarca de Ponte Nova; Edson Soares Leite Júnior, Secretário

Municipal de Meio Ambiente; Ricardo Motta de Almeida, Presidente do Conselho

Municipal de Conservação e Defesa do Meio Ambiente; Marcelo Poleska, Fiscal do

Crea; e Hélcio Totino, representante da ONG Puro Verde, que são convidados a

tomar assento à mesa. A Presidência, na qualidade de autor do requerimento que

deu origem ao debate, passa a tecer suas considerações iniciais; logo após, passa a

palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,

segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a

finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de março de 2009.

Fábio Avelar, Presidente - Sávio Souza Cruz - Carlos Gomes.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 50/2009, EM

18/3/2009

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sebastião

Helvécio, Domingos Sávio e Lafayette de Andrada (substituindo este ao Deputado Zé

Maia, por indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente “ad hoc”, Deputado Sebastião Helvécio,

declara aberta a reunião e comunica que não há ata a ser lida, por se tratar da

primeira reunião. A Presidência informa que a reunião se destina a eleger o

Presidente e o Vice-Presidente da Comissão. A seguir, determina a distribuição das

cédulas de votação devidamente rubricadas e convida o Deputado Lafayette de

Andrada para atuar como escrutinador. Feita a votação e a contagem dos votos, o

escrutinador anuncia que foram registradas três cédulas de votação e que os

Deputados Sebastião Helvécio e Domingos Sávio receberam três votos cada um para
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os cargos de Presidente e de Vice-Presidente, respectivamente. Em seguida, o

Presidente “ad hoc” faz a proclamação dos eleitos, declara empossado como Vice-

Presidente o Deputado Domingos Sávio e passa-lhe a Presidência. O Deputado

Domingos Sávio declara empossado como Presidente o Deputado Sebastião

Helvécio e passa-lhe novamente a direção dos trabalhos. O Presidente designa o

Deputado Domingos Sávio como relator da Proposta de Emenda à Constituição nº

50/2009. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a reunião extraordinária que

ocorrerá às 14h15min da próxima quarta-feira, dia 25/3/2009, com a finalidade de

apreciar o Parecer sobre 1º turno da Proposta de Emenda à Constituição nº 50/2009,

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de março de 2009.

Sebastião Helvécio, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Rosângela Reis.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 18/3/2009

Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Cecília Ferramenta

e os Deputados Ademir Lucas, Sebastião Helvécio e Wander Borges, membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Cecília

Ferramenta, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do

Deputado 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, discutir e votar proposições da Comissão e comunica o recebimento de ofício

do Sr. Augusto Henrique Lio Horta, Chefe de Gabinete da Secretaria de Estado do

Meio Ambiente, publicado no “Diário do Legislativo” de 14/3/2009. A Presidente acusa

o recebimento do Projeto de Lei nº 2.808/2008, no 1º turno, para o qual designou o

Deputado Ademir Lucas relator, em virtude de redistribuição. Passa-se à 2ª Fase da

2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições

que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua

vez, são aprovados os Requerimentos nºs 3.423 e 3.438/2009. Passa-se à 3ª Fase
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da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições

da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

requerimentos dos Deputados Weliton Prado em que solicita seja realizada audiência

pública para debater os prejuízos causados aos consumidores e trabalhadores, bem

como à economia dos Municípios, em decorrência do processo de centralização dos

serviços da Cemig em Belo Horizonte; Sebastião Helvécio em que solicita seja

convidado o Sr. Diogo Prosdocimi, Superintendente de Controle Interno de Outorgas

da Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - Setop -, para prestar

informações sobre a outorga do Aeroporto Regional da Zona da Mata; Wander

Borges em que solicita seja realizada audiência pública para discutir questões

relativas à duplicação da BR-381; e da Deputada Cecília Ferramenta, em que solicita

sejam convidados representantes da Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana - Sedru -, com a finalidade de obter informações sobre os

projetos e programas voltados para as Prefeituras e Associações Microrregionais.

Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de março de 2009.

Cecília Ferramenta, Presidente - Wander Borges - Sebastião Helvécio - Ademir

Lucas.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/3/2009

Às 10h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Doutor Rinaldo e Domingos Sávio (substituindo este ao Deputado Fahim Sawan, por

indicação da Liderança do PSDB), membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Carlos Mosconi, declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Doutor Rinaldo, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

debater o déficit de leitos hospitalares no Município de Divinópolis. A Presidência

passa a ouvir as Sras. Rosenilce Cherie Mourão Gontijo Resende, Secretária
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Municipal de Saúde de Divinópolis; Janice Vilela Penaforte Torres, Diretora da

Gerência Regional de Saúde - GRS - de Divinópolis; e Heloísa Cerri, Vereadora e

membro da Comissão de Saúde de Divinópolis; e os Srs. Vladimir Faria de Azevedo,

Prefeito Municipal de Divinópolis e Presidente da Associação dos Municípios da Micro

Região do Vale do Itapecerica - AMVI -; Edmar Antônio Rodrigues, Presidente da

Câmara Municipal de Divinópolis; Ângelo José Roncalli de Freitas, Prefeito Municipal

de São Gonçalo do Pará e Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale

do Itapecerica - CISVI -; José Geraldo Pereira, Vereador e Presidente da Comissão

de Saúde da Câmara Municipal de Divinópolis; e Edson Sousa, Vereador e membro

da Comissão de Saúde de Divinópolis, que são convidados a tomar assento à mesa.

A Presidência concede a palavra ao Deputado Doutor Rinaldo, autor do requerimento

que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. A seguir, o Deputado

Domingos Sávio expõe suas considerações acerca do assunto; logo após, a

Presidência apresenta “datashow” com a exposição do Vice-Governador, Antônio

Augusto Anastasia, tecendo considerações sobre a referida reunião; e, em seguida,

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, dos convidados e do público em geral, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de março de 2009.

Carlos Mosconi, Presidente - Carlos Pimenta - Doutor Rinaldo - Fahim Sawan - Ruy

Muniz.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/3/2009

Às 10h15min, comparecem na Câmara Municipal de Boa Esperança os Deputados

Durval Ângelo e Antônio Genaro, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
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reunião se destina a obter, em audiência pública, esclarecimentos sobre a situação

da cadeia pública de Boa Esperança, tendo em vista denúncias de superlotação,

precariedade de instalações e insalubridade. A Presidência interrompe a 1ª Parte da

reunião para ouvir os Srs. Jair Alves de Oliveira e Divino José Costa, respectivamente

Prefeito e Presidente da Câmara Municipal de Boa Esperança; Carlos Eduardo Vieira

Gonçalves, Fernando Muniz Silva e Anésio Nava Filho, respectivamente Juiz de

Direito, titular da 1ª Vara, Promotor de Justiça e Delegado-Geral da 21ª Seccional da

Comarca de Boa Esperança; Wener Trindade Mendonça, Defensor Público e

Coordenador da Regional de Varginha, representando o Sr. Rodrigo Murad do Prado,

Defensor Público da Comarca de Boa Esperança; Pedro José Coimbra, Secretário

Municipal de Esporte e Cultura; Antenor Vieira da Fonseca Filho, Antônio Xavier

Filho, Expedito Manoel Fernandes Filho, Juarez Moreira, Roberto de Assis e

Sebastião Monteiro, Vereadores da Câmara Municipal de Boa Esperança; e Belmar

Azze Ramos, Defensor Público-Geral do Estado, que são convidados a tomar

assento à mesa. O Deputado Durval Ângelo, como autor do requerimento que deu

origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos

convidados para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla

discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de março de 2009.

Durval Ângelo, Presidente - Antônio Genaro - Vanderlei Miranda - Ruy Muniz.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 24/3/2009

Às 10h7min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara e

os Deputados João Leite e Rômulo Veneroso, membros da supracitada Comissão.

Está presente, também, o Deputado Délio Malheiros. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Délio Malheiros, dispensa a leitura da ata da

reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
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Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater em

audiência pública o Projeto de Lei nº 900/2007, que dispõe sobre a disponibilização

de informações pelas empresas de telefonia celular no Estado de Minas Gerais, e

comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios da Sra. Narlene Alves

de Almeida Silva, Ouvidora do Sistema Penitenciário, comunicando a entrega de

documento ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, e dos Srs. Paulo Alkmin,

Ouvidor de Polícia, encaminhando cópia de denúncia para conhecimento e adoção de

medidas legais cabíveis, na qual são narrados fatos com possível envolvimento de

policiais civis lotados nas Delegacias de Polícia de Manga e Cataguases e no Detran

de Diamantina; Carlos Eduardo Vieira Gonçalves, Juiz de Direito da Comarca de Boa

Esperança, solicitando à Comissão a adoção de providências cabíveis, tendo em

vista a decisão exarada por aquele Juízo, quanto a precariedade da cadeia pública

local e do Deputado Durval Ângelo, solicitando informações sobre registros de

denúncias e reclamações referentes à Delegacia de Juatuba. A Presidência

interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir a Ten.-Cel. Neuza Maria Aparecida

Mendes, Técnica Assessora do Sistema Integrado de Defesa Social - Sids -,

representando o Cel.PM Renato Vieira de Souza, Comandante-Geral da Polícia

Militar do Estado de Minas Gerais; e os Srs. 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 -, representando Alceu José

Torres Marques, Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais; Hermann

Bergmann, Gerente de Fiscalização de Serviços da Anatel, representando José Dias

Coelho Neto, Gerente Regional da Anatel-MG; e Mário José Correa Santos,

Coordenador-Geral de Segurança Pública, representando Marco Antônio Monteiro de

Castro, Chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais; que são convidados a

tomar assento à mesa. A Presidência tece suas considerações iniciais; logo após,

passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Registra-se a

presença do Deputado Tenente Lúcio. Abertos os debates, segue-se ampla

discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidência retoma os

trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a
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votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados João

Leite, Rômulo Veneroso, Tenente Lúcio e da Deputada Maria Tereza Lara (3) em que

solicitam seja realizada reunião de audiência pública para conhecerem o trabalho

desenvolvido pela Subsecretaria de atendimento às medidas socioeducativas da

Secretaria de Estado de Defesa Social; seja realizada reunião para ouvir o Cel. PM.

Renato Vieira de Souza, Comandante-Geral da PMMG e o Sr. Marco Antônio

Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, para prestarem

informações sobre a política de segurança do Estado; Tenente Lúcio em que solicita

seja realizada visita da Comissão ao Subsecretário de Administração Prisional;

Deputada Maria Tereza Lara em que solicita que esta parlamentar seja indicada

como representante na Comissão Organizadora da Conferência Municipal de

Segurança Pública de Betim. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de março de 2009.

João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara - Rômulo Veneroso.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.882/2008

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo dar denominação ao prédio destinado ao Ministério Público do Estado de

Minas Gerais, situado no Município de Itajubá.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 14/11/2008 e, a seguir,

encaminhada a este órgão colegiado, a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 102,

III, “a”, combinado com o art. 188, do Regimento Interno.

Em 20/11/2008, a proposição foi baixada em diligência ao Procurador-Geral de

Justiça para que informasse se o referido próprio possui nome oficial. De posse da

informação solicitada, passamos à análise da matéria.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.882/2008 tem como finalidade dar a denominação de Edifício

Terras Altas ao prédio destinado ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais,

situado no Município de Itajubá.

No que tange à competência normativa, as matérias que só podem ser reguladas

pela União estão listadas no art. 22 da Constituição da República. As que são

reguladas pelo Município, por sua vez, estão previstas no art. 30, que lhe assegura a

prerrogativa de editar normas sobre assuntos de interesse local e suplementar as

legislações federal e estadual, para atender às suas peculiaridades. Quanto ao

Estado, a regra básica está consagrada no § 1º do art. 25, que lhe faculta tratar das

matérias que não se enquadram no campo privativo da União ou do Município.

À luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios públicos não

constitui assunto de competência privativa da União nem do Município, podendo ser

objeto de disciplina jurídica por parte do Estado.

No plano infraconstitucional, a Lei nº 13.408, de 1999, estabelece ser competência

do Legislativo dispor sobre a matéria.

Ademais, a Carta mineira, no art. 66, não inseriu o assunto no domínio da iniciativa

reservada à Mesa da Assembleia ou aos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário,

do Tribunal de Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a apresentação do

projeto por membro deste Parlamento.

Cabe ressaltar, por fim, que o Procurador-Geral de Justiça, por meio do Ofício

GAB/638/2009, encaminha informação de que não há imóvel público com a

denominação proposta no Município de Itajubá.

Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 2.882/2008.

Sala das Comissões, 24 de março de 2009.

Chico Uejo, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Padre

João - Delvito Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.003/2009

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Caridade de São João

Nepomuceno, com sede no Município de São João Nepomuceno.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 12/2/2009 e distribuída a esta

Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos aspectos jurídico,

constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado com o art. 102, III,

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.003/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Caridade de São João Nepomuceno.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o § 3º do art. 11 determina

que os cargos da diretoria não são remunerados, ficando os Diretores e Conselheiros

impedidos de auferir quaisquer vantagens ou benefícios, a qualquer título; e o art. 53

dispõe que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a entidade congênere, registrada no Conselho Nacional de Assistência

Social ou a entidade pública, com objetivos sociais voltados para o atendimento de

pessoas carentes do Município de São João Nepomuceno.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.003/2009.

Sala das Comissões, 24 de março de 2009.

Chico Uejo, Presidente e relator - Dalmo Ribeiro Silva - Delvito Alves - Padre João -

Ronaldo Magalhães.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.030/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em tela visa a declarar de

utilidade pública a Associação Beneficente Novos Rumos - ABNR -, com sede no

Município de Capela Nova.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art. 103, I,

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.030/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Beneficente Novos Rumos, com sede no Município de Capela Nova, que possui como

finalidade precípua coordenar atividades beneficentes, culturais, esportivas,

promocionais de assistência social, incentivando a solidariedade e integração entre

os moradores locais, com ênfase no segmento mais carente.

Representar a comunidade junto a órgãos públicos e privados, fazendo

reivindicações diversas é, também, uma das suas metas.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.030/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 25 de março de 2009.

Cecília Ferramenta, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.036/2009

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado Adalclever Lopes, o projeto de lei em tela visa a declarar de

utilidade pública a Sociedade Musical Santa Cecília, com sede no Município de Ouro

Preto.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que
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concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.036/2009 pretende declarar de utilidade pública a Sociedade

Musical Santa Cecília, com sede no Município de Ouro Preto, que possui como

finalidade precípua a disseminação da arte musical através da manutenção de

bandas de música. Dessa maneira, coopera com o aperfeiçoamento cultural da

população e se faz presente em desfiles, solenidades, datas cívicas e festivas.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.036/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 25 de março de 2009.

Paulo Guedes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.048/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Fahim Sawan, o projeto de lei em tela visa a declarar de

utilidade pública a entidade Criança Feliz, 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 o projeto, conforme preceitua o art. 103, I,

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.048/2009 pretende declarar de utilidade pública a entidade

Criança Feliz, com sede no Município de Uberaba, que possui como finalidade

precípua a melhoria da qualidade de vida dos moradores locais.

Para alcançar suas metas, implementa ações nas áreas da educação, da cultura,

do esporte e do lazer; oferece cursos profissionalizantes; orienta sobre a preservação

do meio ambiente; defende os direitos da criança, do adolescente e do idoso;
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possibilita a inserção de pessoas desempregadas no mercado de trabalho;

desenvolve serviços de assistência social; celebra convênios com instituições

públicas e privadas com a finalidade de obter melhorias para a comunidade.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.048/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 25 de março de 2009.

Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.071/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dimas Fabiano, o projeto de lei em tela visa a declarar de

utilidade pública o Rotary Club de Itajubá-Oeste, com sede no Município de Itajubá.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6/3/2009 e encaminhada a

esta Comissão, para exame preliminar dos aspectos referentes à juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 188, combinado com o art.

102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.071/2009 objetiva declarar de utilidade pública o Rotary Club

de Itajubá-Oeste.

Os requisitos para que as associações e fundações em funcionamento no Estado

sejam declaradas de utilidade pública estão listados no art. 1º da Lei nº 12.972, de

1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o atendimento às

exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a entidade foi

constituída e funciona há mais de um ano e tem personalidade jurídica e sua diretoria

é formada por pessoas idôneas, que nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 37 de seu estatuto determina que seus Diretores,

Conselheiros, associados, instituidores, benfeitores ou equivalentes não percebem

remuneração em razão de suas competências; e o parágrafo único do art. 58



____________________________________________________________________________
1035

preceitua que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado

a entidade congênere, com personalidade jurídica, registrada no Conselho Nacional

de Assistência Social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.071/2009.

Sala das Comissões, 24 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Delvito Alves - Padre João - Chico Uejo -

Ronaldo Magalhães.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.075/2009

Comissão de Direitos Humanos

Relatório

De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em tela visa a declarar de

utilidade pública o Movimento Mulher de Fibra de Ipaba do Paraíso, com sede no

Município de Santana do Paraíso.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.075/2009 pretende declarar de utilidade pública o Movimento

Mulher de Fibra de Ipaba do Paraíso, com sede no Município de Santana do Paraíso,

que possui como finalidade precípua a promoção e a defesa das suas associadas,

buscando assegurar-lhes o pleno exercício da cidadania. Para alcançar sua metas,

promove conferências e debates sobre temas femininos; oferece cursos de formação

pré-profissionalizante para mulheres; cria núcleos de produção objetivando o

desenvolvimento de atividades produtivas necessárias à sua sobrevivência; celebra

convênios com órgãos públicos e entidades privadas visando a ampliar e subsidiar

suas iniciativas.

Por contribuir para o aprimoramento social e intelectual da mulher paraisense,

acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.
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Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.075/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 25 de março de 2009.

Durval Ângelo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.082/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a ONG Juventude com Atitude - Juca -, com

sede no Município de Contagem.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 12/3/2009 e distribuída a esta

Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos aspectos jurídico,

constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado com o art. 102, III,

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.082/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

ONG Juventude com Atitude, com sede no Município de Contagem.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 4º, § 2º, que

seus diretores e associados não serão remunerados; e, no § 3º desse artigo, dispõe

que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a

entidade congênere.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do
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Projeto de Lei nº 3.082/2009.

Sala das Comissões, 24 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Chico Uejo, relator - Delvito Alves - Ronaldo

Magalhães - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.084/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela visa declarar

de utilidade pública o Centro de Reintegração Social Projeto Novo Horizonte, com

sede no Município de Carmo do Cajuru.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 12/3/2009 e encaminhada a

esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 188, combinado com o art.

102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.084/2009 objetiva declarar de utilidade pública o Centro de

Reintegração Social Projeto Novo Horizonte, com sede no Município de Carmo do

Cajuru.

Os requisitos para que as associações e fundações em funcionamento no Estado

sejam declarados de utilidade pública estão elencados no art. 1º da Lei nº 12.972, de

1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o atendimento às

exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a entidade foi

constituída e funciona há mais de um ano, tem personalidade jurídica e sua diretoria é

formada por pessoas idôneas, que nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 21 do seu estatuto estabelece que não seja remunera

nenhum membro que compõe seus órgãos diretores; e o parágrafo único do art. 22

preceitua que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado

a entidade congênere.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do



____________________________________________________________________________
1038

Projeto de Lei nº 3.084/2009.

Sala das Comissões, 24 de março de 2009.

Chico Uejo, Presidente e relator - Dalmo Ribeiro Silva - Delvito Alves - Padre João -

Ronaldo Magalhães.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.093/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Maria Lúcia Mendonça, o projeto de lei em tela tem por

escopo instituir o Dia Estadual da Mamografia.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo”, em 12/3/2009, e, em seguida,

distribuída a este órgão colegiado a fim de ser apreciada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, em cumprimento ao disposto nos arts. 188 e

102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.093/2009 tem por escopo seja instituído o Dia Estadual da

Mamografia, a ser comemorado, anualmente, no dia 5 de fevereiro. De acordo com o

art. 2º, as atividades alusivas à comemoração serão desenvolvidas pela Secretaria de

Estado da Saúde, que promoverá parcerias com o Ministério da Saúde e com as

Prefeituras Municipais para o amplo desenvolvimento de campanha de

conscientização.

Segundo a Constituição da República, à União compete legislar privativamente

sobre as matérias em que predomina o interesse nacional, relacionadas no art. 22; e,

aos Municípios, sobre assuntos de interesse local, conforme preceitua o seu art. 30, I.

A competência do Estado membro está consagrada no § 1º do art. 25, que lhe

reserva as matérias que não se enquadram no campo privativo dos demais entes

federativos.

Tendo em vista os dispositivos mencionados, a instituição de data específica pode

ser objeto de disciplina jurídica por parte dos Estados componentes do sistema

federativo. Ademais, o art. 66 da Carta mineira, ao enumerar as matérias de iniciativa

privativa da Mesa da Assembléia ou dos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário,

do Ministério Público e do Tribunal de Contas, não faz menção àquela ora
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examinada. Infere-se, portanto, que a qualquer membro deste Parlamento é facultada

a deflagração do processo legislativo quanto à instituição de data específica.

Entretanto, o art. 2º, quando atribui à Secretaria de Estado da Saúde a promoção

de parcerias com o Ministério da Saúde e com Prefeituras Municipais, incide em

competência privativa do Governador, a quem cabe, de acordo com o art. 90, II, e o

art. 66, III, “e”, da Constituição do Estado, a direção superior do Poder Executivo e a

criação, estruturação e extinção de Secretarias de Estado.

Com a aprovação da nova lei, a data instituída será incorporada ao calendário da

Secretaria de Estado da Saúde, por ser o órgão da administração direta afeto à

matéria. Por isso, não há necessidade de dispositivo legal instituidor de campanhas

de conscientização sobre a importância do exame de mamografia para a saúde das

mulheres. Para suprimir o referido comando, apresentamos, ao final deste parecer, a

Emenda nº 1.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 3.093/2009 com a Emenda nº 1, a seguir redigida.

EMENDA Nº 1

Suprima-se o art. 2º.

Sala das Comissões, 24 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Chico Uejo, relator - Padre João - Ronaldo

Magalhães - Delvito Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.096/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 345/2009, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo alterar a Lei nº 17.850, de

29/10/2008, que dá denominação ao Centro Administrativo do Governo do Estado,

localizado no Município de Belo Horizonte.

Nos termos dos arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno, a proposição foi

publicada no diário oficial, em 13/3/2009, e a seguir encaminhada a este órgão

colegiado, a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos aspectos jurídico,
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constitucional e legal.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei nº 3.096/2009 de alterar o art. 1º da Lei nº 17.850, de

29/10/2008, que dá denominação ao complexo administrativo do Estado de Minas

Gerais, cujo nome passa de Centro Administrativo Tancredo de Almeida Neves para

Cidade Administrativa Tancredo de Almeida Neves.

Em sua mensagem, o autor justifica a necessidade de adequar a nomenclatura da

nova sede que está sendo construída para o Poder Executivo à sua realidade

estrutural, uma vez que as novas instalações ultrapassam o âmbito de um mero

núcleo de concentração dos diversos órgãos e entidades que o integram.

Para tanto, a proposta orienta-se pela Lei Complementar nº 78, de 2004, que

dispõe sobre a elaboração, a alteração e a consolidação das leis do Estado. Essa

norma, em seu art. 13, determina que uma lei deve ser modificada por meio de outra

lei que lhe dê nova redação, acrescente ou revogue dispositivo.

Não há, portanto, óbice à tramitação do projeto de lei em análise nesta Casa.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.096/2009.

Sala das Comissões, 24 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Delvito Alves - Padre João - Chico Uejo -

Ronaldo Magalhães.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.902/2007

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto em epígrafe, que dispõe sobre a “Política Estadual de Irrigação e dá

outras providências”, é do Deputado Vanderlei Jangrossi.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 7/12/2007 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Política Agropecuária e Agroindustrial e de

Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer.

Nos termos do art. 102, III, “a”, do Regimento Interno, incumbe a este órgão

colegiado examinar a matéria nos seus aspectos de juridicidade, constitucionalidade
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e legalidade.

Fundamentação

Desde 1995, tramita no Congresso Nacional proposta de um novo marco regulatório

para a agricultura irrigada. Trata-se do Projeto de Lei do Senado nº 229, que dispõe

sobre a Política Nacional de Irrigação. De iniciativa da Comissão Especial para o

Desenvolvimento do Vale do São Francisco, a proposição encontra-se, atualmente,

em discussão na Câmara dos Deputados na forma do Projeto de Lei nº 6.381, de

2005.

Ao examinar a matéria, as comissões do Senado e da Câmara dos Deputados

salientaram a obsolescência da Lei Federal nº 6.662, de 1979, que atualmente

disciplina o assunto em âmbito nacional. Entre os motivos alegados, são citados a

expansão da área irrigada, o desenvolvimento tecnológico, as mudanças de

concepção da função do poder público e as alterações do ordenamento jurídico do

País ocorridas nas duas últimas décadas. A Constituição da República de 1988 e as

políticas nacionais de meio ambiente, de recursos hídricos e agrícola, expressas,

respectivamente, pelas Leis nºs 6.938, de 1981, 9.433, de 1997, e 8.171, de 1991,

trouxeram conceitos e instrumentos inéditos para a gestão do uso e do manejo

sustentáveis dos recursos naturais. Não obstante isso, a Lei Federal nº 6.662, de

1979, não sofreu nenhuma modificação para ajustar-se aos novos tempos.

Constitucionalmente, os recursos hídricos são de domínio exclusivamente público.

Integram os bens da União ou dos Estados. Pela Lei Federal nº 9.433, de 1997, o

licenciamento ambiental e a outorga dos direitos de uso dos recursos hídricos

passaram a ser condicionantes fundamentais para a implantação de projetos de

irrigação, tendo em vista a sustentabilidade ambiental dos projetos, associados à

garantia da disponibilidade de água para os usos prioritários e para os

empreendimentos em operação ou em fase de implantação. Nas relações do poder

público com a iniciativa privada, foram previstas novas formas de associação, até

mesmo por meio das parcerias público-privadas, regidas, no plano federal, pela Lei nº

11.079, de 2004. Além disso, as concessões de serviços e obras públicas tornaram-

se importantes ferramentas para a melhoria da gestão de projetos públicos de

irrigação.
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Em 2007, a Comissão de Agricultura, Pecuária e Abastecimento da Câmara dos

Deputados, após ampla discussão da matéria com os setores diretamente

interessados, apresentou uma proposta alternativa, na forma de um substitutivo.

Apenas para situar o contexto da construção do substitutivo, esse órgão realizou

inúmeras audiências públicas, mesmo no recinto desta Casa, e ouviu representantes

de diversos segmentos, a exemplo das Agências Nacionais de Águas e de Energia

Elétrica, da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do

Paranaíba, da Associação Brasileira de Irrigação e Drenagem, da Confederação

Nacional de Agricultura e Pecuária e da Associação Brasileira da Indústria de

Máquinas e Equipamentos.

Aprovado pela Comissão, o substitutivo, em seus 51 artigos, disciplina a irrigação

com fundamento em oito premissas, a saber: visão ampla da agricultura irrigada, e

não como insumo de processo produtivo; modernização e ampliação da agricultura

irrigada em bases ambientalmente sustentáveis, economicamente viáveis e

socialmente mais justas; previsão de novos instrumentos de suporte financeiro e de

apoio à formação de recursos humanos para a implantação e a gestão de projetos de

agricultura irrigada; incentivo ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia em

irrigação; implantação de políticas públicas com foco no desenvolvimento das cadeias

produtivas das áreas irrigadas, em vez de implementação de obras civis de irrigação;

valorização da agricultura irrigada como importante instrumento para o

desenvolvimento regional; envolvimento e comprometimento da iniciativa privada, por

meio das parcerias público-privadas e das concessões de serviços e obras públicas;

estabelecimento de normas densificadoras do conceito de usos múltiplos dos

recursos hídricos e do princípio ambiental do desenvolvimento sustentável.

Diligenciamos o Projeto de Lei nº 1.902/2007 à Secretaria de Estado de Agricultura,

Pecuária e Abastecimento para indagar dos princípios, das diretrizes e dos

instrumentos de estímulo e desenvolvimento da agricultura irrigada em Minas Gerais

adotados pelo Estado.

Ao responder à diligência, a Pasta da Agricultura ressaltou a importância da

discussão do tema. Recomendou a esta Casa a realização de audiências públicas de

trabalho para o desenvolvimento do assunto, colocando-se à disposição para debater
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a matéria, por meio da Superintendência de Desenvolvimento Rural Sustentável, da

Fundação Rural Mineira - Ruralminas - e da Empresa Mineira de Assistência Técnica

e Extensão Rural - Emater.

Salientou, ainda, em reposta à diligência, que a Pasta da Agricultura, no exercício

de sua missão delegada, entendeu como suficiente para a agricultura irrigada a

criação de instrumento específico por meio do Decreto nº 44.012, de 2005, que

institui o Programa Irrigar Minas com o objetivo de assegurar o desenvolvimento do

agronegócio nas bacias hidrográficas do Estado de Minas Gerais.

Na legislação ordinária de Minas Gerais, a Lei nº 11.405, de 1994, cuida da

irrigação em três dispositivos. No art. 10, IX, a irrigação constitui um dos instrumentos

da política agrícola. No art. 43, determina-se ao Estado o desenvolvimento de política

de irrigação e de drenagem para todo o território mineiro, com prioridade para as

áreas de comprovada aptidão para a irrigação, áreas de reforma agrária ou de

colonização e para projetos públicos. Por sua vez, o art. 44 estabelece as

competências do poder público para a consecução dos objetivos previstos no art. 43,

entre os quais mencionamos o estabelecimento de diretrizes e normas para a política

de irrigação e para o aproveitamento dos recursos hídricos, de forma sistêmica e

compatibilizada com as ações de drenagem e saneamento rural desenvolvidas no

Estado.

Diante de um quadro como esse, mostra-se plausível juridicamente acolher o

Projeto de Lei nº 1.902, de 2007, de iniciativa parlamentar. O anacronismo da Lei

Federal nº 6.672, de 1979, que dispõe sobre a Política Nacional de Irrigação,

associado ao avançado estágio das discussões no Congresso Nacional sobre o

assunto, sinalizam para esta Casa a necessidade de se debruçar sobre o tema, com

vistas ao aprimoramento da legislação estadual em vigor. Não podemos perder de

vista que o marco regulatório do Estado, de 1994, não reflete adequadamente os

novos conceitos da legislação de recursos hídricos federal - Lei Federal nº 9.433, de

1997, e estadual, Lei nº 13.199, de 1999. Saliente-se ainda o fato de que o Decreto nº

44.012, de 2005, que institui o Programa Irrigar Minas, não obstante seus méritos,

não é, verdadeiramente, uma política abrangente de irrigação, que considere, em sua

plenitude, as amplas variações de condição de clima, solo e disponibilidade hídrica do
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Estado.

Para corroborar esse entendimento, o projeto de revisão do PPAG 2008-2011

estabelece medidas de irrigação voltadas para apenas algumas regiões do Estado.

No âmbito da área de resultado “Investimento e Valor Agregado da Produção”, é

prevista dotação orçamentária no programa 164 - Projeto Jaíba - para o Norte de

Minas. Já na área de resultado “Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva”, o

programa 191 - Projeto de Combate à Pobreza Rural - PCPR - prevê ações para

atender exclusivamente a agricultura familiar nas regiões Central, Rio Doce, Norte de

Minas e os Vales do Jequitinhonha e Mucuri, com baixa aplicação de recursos em

uma área muito extensa. Portanto, não há uma política consistente de irrigação que

atenda às diversas demandas do setor produtivo, nos aspectos financeiros e

regulatórios, para todo o território de Minas Gerais. Como vimos, a política de

irrigação em curso não atende, entre outras regiões, ao Noroeste, ao Triângulo e ao

Alto Paranaíba, que concentram o maior número de projetos privados de irrigação no

Estado.

Por essas razões, e considerando ainda o disposto no art. 23, VIII, da Constituição

Federal, segundo o qual incumbe ao Estado fomentar a produção agropecuária e

organizar o abastecimento alimentar, não vislumbramos óbice à tramitação do projeto

nesta Casa.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 1.902/2007.

Sala das Comissões, 24 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Chico Uejo - Ronaldo

Magalhães - Delvito Alves.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.976/ 2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a

Política Estadual de Incentivo à Formação de Banco Comunitário de Sementes de

Cultivares Locais, Tradicionais ou Crioulas.
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A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda n°

1, por ela apresentada.

Em seguida a matéria foi examinada em seu mérito pela Comissão de Política

Agropecuária e Agroindustrial, que opinou pela sua aprovação na forma do

Substitutivo n° 1, que apresentou.

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.

188, combinado com o art.102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em tela tem por objetivo instituir a política de incentivo à formação de

bancos de sementes de cultivares locais, tradicionais ou crioulas, inserindo o Estado

no esforço nacional pela preservação do patrimônio genético dos cultivares

selecionados e adaptados aos nossos solos e clima ao longo de séculos de cultivo

agrícola no País.

O autor justifica a adoção da política proposta em razão da redução do uso de

sementes das variedades tradicionais, tendo em vista a utilização em larga escala de

sementes híbridas e de sementes transgênicas. Tal prática induz ao que se chama de

erosão genética, que, além de fazer desaparecer as variedades tradicionais de

sementes no Estado, tem como conseqüência a geração de uma dependência dos

pequenos agricultores para a utilização de sementes melhoradas, comercializadas

por grandes grupos do agronegócio.

A Comissão de Constituição e Justiça não encontrou óbices de natureza jurídico-

constitucional, exceto no que se refere ao art. 8° da proposição, razão pela qual

propôs sua exclusão por meio da Emenda n° 1, que ap resentou. O dispositivo

suprimido estabelece fontes de recursos para o custeio da política que se busca criar,

o que constitui matéria de competência privativa do Poder Executivo, e fixa percentual

da dotação orçamentária a ser destinada à política estadual de agroindústria familiar.

A Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, à qual compete analisar o

mérito da matéria, ressalta em seu parecer a importância da instituição da política

pública estadual proposta como parte da política de desenvolvimento agrícola do

Estado, já estabelecida pela Lei n° 11.405, de 1994 . Com o intuito de adequar a
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linguagem e o conteúdo de diversos dispositivos do projeto de lei em tela, essa

Comissão apresentou o Substitutivo n° 1, com o qual  este relator concorda.

Sob o ponto de vista financeiro e orçamentário, que compete a esta Comissão

analisar, o projeto não gera novas despesas, apenas sinaliza de forma consolidada

diversas ações e diretrizes a serem adotadas, que, em boa parte, só poderão ocorrer

caso venham a ser incluídas no Orçamento do Estado, que esta Casa terá a

oportunidade de avaliar.

Conforme demonstra em seu parecer a Comissão de Política Agropecuária e

Agroindustrial, o PPAG 2008-2011, após a primeira revisão anual, inclui a utilização

de sementes crioulas em duas de suas ações e as práticas agroecológicas em outras

duas, abaixo transcritas:

“- Ação 1399 - Implantação do Programa de Distribuição de Sementes -, do

Programa 059 - Convivência com a Seca e Inclusão Produtiva (Estruturador) -;

- Ação 4227 - Apoio à Implantação de Lavouras -, do Programa 028 - Minas sem

Fome - (Estruturador) -;

- Ação 1043 - Qualificação de agricultores familiares para a produção

agroecológica- orgânica, do Programa 028 - Minas sem Fome - (Estruturador) -;

- Ação 4121 - Incentivo à Adoção do Modo de Produção Orgânico na Cadeia

Produtiva do Café -, do Programa 050 - Certifica Minas (Estruturador) -;”.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.976/2007, no 1°

turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado p ela Comissão de Política

Agropecuária e Agroindustrial.

Com a aprovação do Substitutivo n° 1, fica prejudic ada a Emenda n° 1, da

Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 25 de março de 2009.

Jayro Lessa, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Antônio Júlio - Adelmo

Carneiro Leão - Juarez Távora.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.333/2008

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria do Deputado Padre João, a proposição em epígrafe institui a Política

Estadual de Incentivo ao Cultivo, à Extração, ao Consumo, à Comercialização e à

Transformação da Macaúba - Pró-Macaúba.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 1o/5/2008, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Política Agropecuária e Agroindustrial, de

Meio Ambiente e Recursos Naturais e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe preliminarmente a esta Comissão emitir parecer quanto aos aspectos

jurídicos, constitucional e legal, conforme dispõe o art. 188, combinado com o art.

102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise pretende instituir a Política Estadual de Incentivo ao

Cultivo, à Extração, ao Consumo, à Comercialização e à Transformação da Macaúba

- Pró-Macaúba -, visando a integrar as populações que tradicionalmente exploram o

cerrado, numa perspectiva de sustentabilidade ambiental, fazendo o uso e o manejo

racional desse bioma.

Primeiramente, cabe-nos esclarecer que esta Comissão, em sua esfera de

competência, aprecia a proposição exclusivamente sob o aspecto jurídico-

constitucional, cabendo a avaliação da conveniência e da oportunidade da matéria às

comissões de mérito, em obediência ao que dispõe o Regimento Interno. Sob esse

aspecto, esta Comissão constatou que o projeto em apreço não apresenta vício de

inconstitucionalidade de natureza formal.

O projeto em estudo trata de matéria ligada ao meio ambiente, o qual foi objeto de

atenção especial do poder constituinte originário, em vários dispositivos da Carta

Magna, como o art. 225, que assim dispõe:

“Art. 225 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e

futuras gerações”.

A matéria se insere no domínio da competência legislativa estadual, conforme

estabelece o inciso VI do art. 24 da Constituição da República, segundo o qual

compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre
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florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos

recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. E, ainda, nos

termos do art. 23, inciso VI, da referida Constituição, é competência comum da União,

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a proteção do meio ambiente e o

combate à poluição em qualquer de suas formas.

Por fim, ressaltamos que o PPAG para o quadriênio 2008-2011 apresenta duas

áreas de resultado nas quais estão presentes programas relacionados à política que

a proposição em análise pretende criar: Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva e

Qualidade Ambiental.

A primeira, entre outros objetivos, visa a fortalecer a agricultura familiar. Nesse

passo, cabe citar o Programa nº 28 - Minas sem Fome - que objetiva promover a

segurança alimentar e nutricional de famílias mineiras em condições de

vulnerabilidade social, principalmente no meio rural, tendo por escopo o estímulo a

projetos produtivos e à agricultura familiar na produção de alimentos para

subsistência, agregação de valor e geração de excedentes para comercialização,

bem como capacitação de jovens e do público beneficiário para a implantação dos

projetos.

Dentro desse programa, há a Ação 4227, cuja finalidade é “dar suporte à produção

de alimentos básicos, inclusive de base agroecológica, em Municípios mineiros,

especialmente pela agricultura familiar, por meio do acesso aos meios de produção”.

Há, ainda, as Ações 1149 - Apoio à Implantação de Unidades Coletivas de

Processamento de Alimentos -, cuja finalidade é “agregar valor aos produtos

agropecuários produzidos pela agricultura familiar, em especial oriundas das

organizações associativas, melhorando as condições de produção e seu

aproveitamento para consumo e comercialização do excedente”, e 1154 -

Capacitação do Público Beneficiário -, que tem por finalidade “promover a

capacitação do público beneficiário adequada à realidade da população, na

perspectiva de geração de renda e de segurança alimentar e nutricional sustentável,

inclusive com atenção para a educação alimentar e para o desenvolvimento de

técnicas de produção e de melhor utilização de alimentos”.

Já na Área de Resultado Qualidade Ambiental, o Programa Estruturador nº 10 -
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Conservação do Cerrado e Recuperação da Mata Atlântica - contém a Ação 1018 -

Ampliação da Base Florestal Produtiva -, cuja finalidade é “promover e coordenar a

execução das atividades relacionadas ao desenvolvimento florestal sustentável,

estabelecendo parcerias com associações de reposição florestal, empresas do setor

privado e produtores rurais”.

Integrando, também, a referida Área de Resultado, o Programa Associado nº 105 -

Gestão Ambiental Integrada - visa a garantir o desenvolvimento sustentável e a

melhoria da qualidade de vida da população, por meio da integração das ações do

sistema estadual de meio ambiente e desenvolvimento sustentável e da articulação

com os diversos setores do governo e da sociedade, qualificando a execução da

política ambiental em Minas Gerais.

Assim sendo, entendemos que, pelo prisma jurídico-constitucional, está o Estado

habilitado a legislar sobre a matéria objeto do projeto em estudo.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 2.333/2008.

Sala das Comissões, 24 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Padre João - Ronaldo

Magalhães - Chico Uejo.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.727/2008

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o Projeto de Lei nº 2.727/2008 dispõe

sobre a afixação de aviso nas unidades de saúde informando o direito do pai, da mãe

ou de responsável de permanecer com o seu filho, em caso de internação hospitalar,

conforme preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 4/9/2008, foi a proposição apreciada pela

Comissão de Constituição e Justiça, da qual recebeu parecer pela

constitucionalidade, juridicidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1, que

apresentou.

Vem, agora, a matéria a esta Comissão, para receber parecer quanto ao mérito,
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nos termos dos arts. 188 e 102, XI, “a”, do Regimento Interno

Fundamentação

O projeto em comento pretende estabelecer a obrigatoriedade de as unidades de

saúde do Estado de Minas Gerais afixarem em suas dependências, em local visível,

aviso sobre o direito de crianças e adolescentes terem acompanhantes em tempo

integral, quando internadas. Esse direito, assegurado pelo art. 12, da Lei Federal n°

8.069, de 13/7/90, que contém o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA -, é

assim enunciado:

“Art. 12 - Os estabelecimentos de atendimento à saúde deverão proporcionar

condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável, nos

casos de internação de criança ou adolescente”.

Sabe-se que o acompanhamento familiar de crianças e adolescentes hospitalizados

tem importância inquestionável. A criança enfrenta a experiência da hospitalização

com ansiedade intensa, pois percebe seu corpo subordinado ao desconhecido,

vivencia o sofrimento, passa por terapêuticas dolorosas e pode até presenciar mortes,

em alguns casos.

O acompanhante passa, então, a representar o elo entre o ambiente familiar e o

hospitalar, estando presente em muitos procedimentos durante os quais, em virtude

de sua proximidade afetiva, consegue repassar ânimo e segurança ao pequeno

paciente. O acompanhante funciona também como fonte de consulta e informação

para o diagnóstico médico, pois nem sempre a criança consegue verbalizar

coerentemente a sua condição patológica. E esses fatores são decisivos para

melhorar as condições gerais de saúde dos menores internados, segundo a literatura

médica. No entanto, a implementação de tal direito pela maioria dos estabelecimentos

hospitalares só vem ocorrendo nos últimos oito anos, a despeito do comando exarado

pelo ECA já estar em vigor há 18 anos. A não-aplicação da lei vinha sendo justificada

de várias formas. As instituições alegavam falta de instalações adequadas, como

poltronas e banheiros, para receber os familiares em tempo integral. A autora, em sua

justificação, aponta ainda a rotina dos órgãos de saúde e o desconhecimento da lei

como fatores explicativos da não-efetivação da prerrogativa.

De resto, sabe-se que muitos direitos assegurados em normas não são
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efetivamente implementados nem respeitados pela sociedade. É necessário, às

vezes, criar mecanismos para a sua divulgação, fazendo com que os beneficiários os

conheçam. Esse argumento foi colocado pela Comissão de Constituição e Justiça na

sua análise da proposição e parece-nos fundamental para a inclusão do comando no

ordenamento jurídico.

A referida Comissão optou por inserir o comando constante na proposição em tela

no texto da Lei nº 10.501, de 17/10/91, que dispõe sobre a política estadual dos

direitos da criança e do adolescente e cria o Conselho Estadual dos Direitos da

Criança e do Adolescente. Para tanto, apresentou o Substitutivo n° 1.

Discordamos, no entanto, do substitutivo apresentado pela referida Comissão, em

razão da disparidade entre o comando em exame e os dispositivos da Lei nº 10.501

de 1991. Em nosso entendimento, o projeto ficará mais bem situado no ordenamento

jurídico estadual se continuar independente, uma vez que seu conteúdo se reporta

exclusivamente a dispositivo de norma federal – a Lei Federal nº 8.069, de 1990, que

editou o ECA.

Por razões de ordem formal, apresentamos um segundo substitutivo, que reescreve

o projeto original, sem distanciar-se de seus objetivos fundamentais. As penalidades

a que se refere o nosso substitutivo são as que se aplicam nas mais recentes normas

estaduais similares.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.727/2008 na

forma do Substitutivo nº 2, que apresentamos, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da

Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Torna obrigatória a afixação de cartaz nas unidades de saúde do Estado

informando o direito assegurado à criança e ao adolescente de ter acompanhante em

regime de internação.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - É obrigatória a afixação de cartazes nas unidades de saúde da rede pública

do Estado, em locais visíveis, com os dizeres “Em cumprimento ao disposto na Lei

Federal nº 8.069, de 1990, é assegurado à criança e ao adolescente atendidos em
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regime de internação o direito de ter acompanhante em tempo integral, garantidas as

condições adequadas à sua permanência no local.”

Parágrafo único - Para fins de reclamações e denúncias, os cartazes a que se

refere o “caput” deste artigo informarão o número do telefone da Secretaria Municipal

de Saúde do Município em que se situa a unidade de saúde.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator às seguintes

penalidades:

I - advertência por escrito;

II - multa de 1.000 Ufemgs - mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais -;

Art. 3º - Os estabelecimentos a que se refere o art. 1º terão prazo de sessenta dias

contados da data de publicação desta lei, para se adequarem às suas disposições.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 25 de março de 2009.

Carlos Mosconi, Presidente - Ruy Muniz, relator - Doutor Rinaldo - Fahim Sawan.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.987/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Leonardo Moreira, “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”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 6/2/2009, foi o projeto distribuído a esta

Comissão, para receber parecer quanto aos aspectos jurídicos, constitucionais e

legais, nos termos do disposto no art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise tem o objetivo de obrigar a pessoa jurídica de direito público

ou o concessionário de rodovia sob jurisdição do Estado cuja utilização esteja

condicionada ao pagamento de pedágio a constituir apólice securitária para cobertura

de morte e invalidez decorrente de acidente automobilístico, bem como auxílio-

funeral, tendo como beneficiários os usuários das referidas vias.
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Segundo o autor do projeto, o pagamento do pedágio deve garantir não apenas a

qualidade e a segurança das vias, como também a imediata e fácil indenização

decorrente dos acidentes automobilísticos. Acrescenta, na justificação do projeto,

que, na concessão da exploração do serviço rodoviário, houve transferência de

responsabilidade para a iniciativa privada, sem existir contrapartida para os

consumidores.

É fácil observar que a proposição, ao mesmo tempo que versa sobre a estipulação

de novos pressupostos para a celebração do chamado contrato administrativo,

firmado entre o Estado de Minas Gerais e o concessionário de rodovia, dispõe,

também, sobre o seguro, fazendo abordagem sobre a natureza dos danos materiais e

físicos, a morte decorrente de acidente, além de estabelecer hipóteses de exclusão

de responsabilidade.

Tratando-se de contratos administrativos, pode-se afirmar, sem sombra de dúvida,

que o Estado detém competência legislativa suplementar, além de um vasto rol de

prerrogativas que facultam, além de outros, a alteração e a rescisão unilateral desses

pactos, tudo em nome do princípio da supremacia e do princípio da indisponibilidade

do interesse público.

Pode-se observar que, no rol de encargos da concessionária e no capítulo relativo

às cláusulas essenciais do contrato de concessão, previstos na norma geral que rege

a matéria (Lei nº 8.987, de 13/2/95), não encontramos nenhum dispositivo que

obrigue o concessionário rodoviário a constituir apólice de seguro em favor do usuário

da pista ou de seus dependentes nem, muito menos, a instituir benefício de

assistência funeral.

Desse modo, não vislumbramos nenhum impeditivo de ordem constitucional ou

legal a que esta Casa Legislativa edite normas relativas às condições para

estipulação dos contratos dessa natureza. Não se pode dizer o mesmo, entretanto,

em relação às condições relativas às apólices securitárias, já que esta competência é

privativa da União, conforme se infere do preceito constante no art. 22, VII, da

Constituição da República. Há de se observar, contudo, que o art. 1º da proposição,

nos moldes em que foi redigido, impõe o ônus cogitado não apenas ao

concessionário, mas também à autarquia responsável pelas rodovias estaduais - no
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caso, o Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais - DER-MG.

A proposta merece alterações ante a impossibilidade de se constituir ônus para a

administração pública sem a contrapartida necessária, conforme a previsão constante

na Lei Complementar nº 101, de 4/5/2000, mais conhecida como Lei de

Responsabilidade Fiscal, e também devido à impossibilidade de esta Casa dispor

sobre seguro de vida ou de danos físicos.

É importante lembrar que a Assembleia Legislativa editou, no ano de 1996, a Lei nº

12.219, que autorizou o Poder Executivo a delegar, por meio de concessão ou de

permissão, os serviços públicos que menciona - entre eles, a operação de rodovias e

de obras rodoviárias (art. 1º, I).

Entendemos ser pertinente a aprovação da proposta na forma do Substitutivo nº 1,

que acrescenta dispositivo à referida lei, atendendo, sem nenhuma pecha de

inconstitucionalidade, à pretensão do autor do projeto.

Ressalta-se, por último, que a possível norma a ser editada não teria o condão de

alterar o regime das concessões cujos pactos tenham sido porventura assinados até

a data da sua promulgação. O Supremo Tribunal Federal tem considerado, para

esses casos, tratar-se de uma interferência legislativa inapropriada, notadamente por

alterar o equilíbrio econômico do contrato.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 2.987/2009 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Acrescenta dispositivo à Lei nº 12.219, de 1º de julho de 1996, que autoriza o Poder

Executivo a delegar, por meio de concessão ou de permissão, os serviços públicos

que menciona e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A Lei nº 12.219, de 1º de julho de 1996, passa a vigorar acrescida do

seguinte art. 3º-A:

“Art. 3º-A - O concessionário de rodovia ou obra rodoviária fica obrigado a contratar

seguro de vida e de danos físicos, em benefício do usuário da via ou de seu

dependente, e a estipular benefício relativo a auxílio-funeral.”.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 24 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ronaldo Magalhães -

Delvito Alves - Chico Uejo - Padre João.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.008/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Santo Antônio do Aventureiro o

imóvel que especifica.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do Substitutivo nº 1, que apresentou. Agora, vem a este órgão colegiado a fim de

receber parecer quanto a possível repercussão financeira, conforme dispõe o art.

188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.008/2009 pretende autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Santo Antônio do Aventureiro um imóvel com área de 2.200m² e

benfeitorias, situado na Rua José Antônio Serra, nº 15, Centro, nesse Município.

Cabe ressaltar que, em sua análise sobre a matéria, a Comissão de Constituição e

Justiça apresentou o Substitutivo nº 1, para adequar o texto à técnica legislativa.

Atendendo ao interesse público, que deve nortear as ações da administração

pública, o parágrafo único do art. 1º do Substitutivo nº 1 determina que o referido bem

se destina a uso público e não pode ser utilizado para programas habitacionais nem

regularização fundiária promovidos pela administração pública. Ademais, o art. 2º

prevê a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos,

contados da lavratura da escritura pública de doação, não for utilizado com a

finalidade estabelecida.

A transferência de domínio de patrimônio público necessita de autorização do Poder

Legislativo por exigência do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos
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e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Esse

dispositivo determina que a movimentação dos valores pertencentes ao ativo

permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.

O projeto de lei em análise atende aos preceitos legais sobre a alienação de bens

públicos, não acarreta despesas para o erário nem implica repercussão na lei

orçamentária. Portanto, pode ser transformado em lei.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.008/2009 no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 25 de março de 2009.

Jayro Lessa, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Adelmo Carneiro Leão -

Antônio Júlio - Juarez Távora.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 3.057/ 2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto de lei em exame é de autoria do Governador do Estado e visa autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Martinho Campos o imóvel que especifica.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

esta a considerou jurídica, constitucional e legal. Cabe agora a este órgão colegiado

analisar a proposição no âmbito de sua competência, conforme o disposto no art.

188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.057/2009 tem por objetivo conferir a necessária autorização

legislativa para que o Poder Executivo possa fazer transferência de titularidade de

bem público ao patrimônio do Município de Martinho Campos, constituído de terreno

com área de 10.000m², situado na localidade de Cervo, na Fazenda das Pedras,

nesse Município, e incorporado ao patrimônio do Estado em 1960 por doação de

particular.

Em atendimento ao interesse público que deve nortear o negócio jurídico em causa,

prevê o parágrafo único do art. 1º do projeto que o imóvel será destinado à
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construção da sede de uma unidade de tratamento de dependentes químicos.

Além disso, a alienação a ser realizada está revestida de garantia, uma vez que o

art. 2º do projeto prevê a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado se, no prazo de

cinco anos, contados da lavratura da escritura pública de doação, não for utilizado

com a finalidade prevista.

A proposição atende aos preceitos legais que versam sobre a transferência de

domínio de bens públicos, além de não representar despesas para o erário nem

acarretar repercussão na Lei Orçamentária. Encontra-se, pois, em conformidade com

o § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de

direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União,

dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.057/2009, no 1°

turno.

Sala das Comissões, 25 de março de 2009.

Jayro Lessa, Presidente - Antônio Júlio, relator - Adelmo Carneiro Leão - Juarez

Távora - Lafayette de Andrada.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.177/2008

Comissão de Administração Pública

Relatório

O Projeto de Lei nº 2.177/2008, do Governador do Estado, dispõe sobre a criação

do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial e dá outras providências.

O projeto foi aprovado no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de

Constituição e Justiça, com as Emendas nºs 3 a 5, da Comissão de Direitos Humanos.

Foram rejeitadas as Emendas nºs 1, 2 e 6, ficando prejudicada a Subemenda nº 1 à

Emenda nº 2.

Compete a esta Comissão, nos termos do Regimento Interno, examinar o mérito da

proposição e elaborar a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

É paradoxal que a história do País contenha o registro, oficial ou não, de violações

várias aos direitos fundamentais do cidadão, não obstante a diversidade étnica,
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cultural, social e econômica caracterize a realidade brasileira. Ainda não nos

acostumamos a conviver com as diferenças em níveis desejáveis, lamentavelmente,

e já é tempo  de que isso aconteça.

Verdadeiramente, não se devem descartar os avanços conquistados pela

sociedade, em boa medida impulsionados pelas mudanças havidas na ordem

constitucional brasileira a partir de 1988, que redundaram em conquistas expressivas,

com a criação de políticas públicas que estabelecem benefícios setoriais para

segmentos que, por razões várias, sofrem algum tipo de discriminação. Mas ainda há

muito o que fazer.

A idéia da criação do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial –

Conepir –, que visa à implantação de políticas públicas objetivando a eliminação das

desigualdades e garantindo representatividade a minorias historicamente

discriminadas, deve reputar-se como um passo adiante no processo de afirmação dos

direitos fundamentais, com o contorno que recebem no contexto da ordem jurídica

democrática, a qual se esteia, entre outros valores, no princípio da dignidade da

pessoa humana e na promoção da igualdade real.

O Conselho, órgão de caráter consultivo, deliberativo e propositivo, ficará inserido

na estrutura orgânica da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social – Sedese –

e terá como foco principal as populações negra, indígena e cigana. Poderá formular

critérios e parâmetros para a implementação de políticas que assegurem aos

segmentos sociais sob sua proteção acesso à terra, à saúde, à educação, ao esporte,

ao lazer, à profissionalização e à assistência social.

De composição paritária, o Conselho, em função de alterações havidas no 1º turno

e devidamente aprovadas em Plenário, contará com 22 membros e respectivos

suplentes, designados pelo Governador do Estado, entre os quais 11 representantes

de órgãos governamentais – Secretarias de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento, de Cultura, de Defesa Social, de Desenvolvimento Regional e Política

Urbana, de Desenvolvimento Social, de Educação, de Esportes e da Juventude, de

Planejamento e Gestão e de Saúde, Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais -

Iter -, e Assembleia Legislativa - e 11 representantes de entidades da sociedade civil

organizada, inclusive de ciganos e índios, com atuação estadual ou regional, a serem
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eleitos por processo eleitoral regulamentado por meio de decreto. Os Conselheiros

terão mandato de três anos, admitindo-se uma única recondução. A função, não

remunerada, é considerada de interesse público relevante.

O assessoramento e o apoio técnico necessários ao funcionamento do Conselho

ficarão sob a responsabilidade da Pasta de Desenvolvimento Social.

A Comissão de Constituição e Justiça, ao examinar o projeto, discordou do

conteúdo de seu art. 7º, que permitia que os Conselhos Municipais de Promoção da

Igualdade Racial, de comum acordo, indicassem dois Conselheiros Municipais,

representantes da sociedade civil, para concorrer a uma vaga no Conselho Estadual.

O dispositivo foi suprimido devido à dificuldade para aplicá-lo, haja vista que o Estado

tem hoje mais de 800 Municípios.

Outras sugestões de alteração foram apresentadas pela referida Comissão, “por

motivos relacionados à técnica legislativa”, e se incorporaram ao texto do projeto por

meio do Substitutivo nº 1.

Apenas com o intuito de aperfeiçoar o projeto e garantir ao Conepir uma

organização administrativa mais racional, que dê a ele condições de implementar

suas ações de modo mais especializado, estamos propondo, ao final deste parecer,

por meio da Emenda nº 1, a criação de câmaras setoriais, que irão executar as

atribuições do Conselho em favor dos segmentos ou etnias sob sua responsabilidade.

E, por meio da Emenda nº 2, estamos acrescentando os termos “à habitação” no

inciso I do art. 2º.

Conclusão

Em vista do exposto, opinamos pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº

2.177/2008 na forma do vencido no 1º turno, com as Emendas nºs 1 e 2, a seguir

apresentadas.

EMENDA Nº 1

Acrescente-se onde convier:

“Art. ... – O Conselho poderá organizar-se em câmaras setoriais, cada uma

incumbida de executar as competências descritas no art. 2º no que diz respeito ao

segmento social sob sua responsabilidade.”.

EMENDA Nº 2
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Dê-se ao inciso I do art. 2º do Substitutivo nº 1 a seguinte redação:

“Art. 2º – (...)

I – formular critérios e parâmetros para a implementação de políticas que

assegurem aos negros e a outros segmentos étnicos da população do Estado o

acesso à terra, à habitação, à saúde, à educação, ao esporte, ao lazer, à

profissionalização e à assistência social;”.

Sala das Comissões, 26 de março de 2009.

Délio Malheiros, Presidente - Padre João, relator - Neider Moreira - Elmiro

Nascimento.

PROJETO DE LEI Nº 2.177/2008

(Redação do Vencido)

Cria o Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica criado o Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial –

Conepir –, órgão colegiado de caráter consultivo, deliberativo e propositivo, integrante

da estrutura orgânica da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social – Sedese.

Parágrafo único – O Conepir tem por finalidade geral propor políticas, em âmbito

estadual, que promovam a igualdade racial no que concerne aos segmentos étnicos

minoritários do Estado, com ênfase na população negra, indígena e cigana, com

vistas a combater as discriminações raciais, reduzir as desigualdades sociais,

econômicas, financeiras, políticas e culturais e ampliar o processo de participação

social.

Art. 2º – Compete ao Conepir:

I – formular critérios e parâmetros para a implementação de políticas que

assegurem aos negros e a outros segmentos étnicos da população do Estado o

acesso à terra, à saúde, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização e à

assistência social;

II – propor estratégias de avaliação, acompanhamento e fiscalização, bem como

participar do processo deliberativo de diretrizes das políticas de promoção da

igualdade racial, fomentando a inclusão da dimensão racial nas políticas públicas
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desenvolvidas em âmbito estadual;

III – realizar estudos, debates e pesquisas sobre a situação da população negra,

indígena e cigana e de outros segmentos étnicos da população do Estado;

IV – zelar pela diversidade cultural da população mineira, especialmente pela

preservação da memória e das tradições africanas e afro-brasileiras, indígenas,

ciganas e dos quilombolas, constitutivas da formação histórica e social do povo

mineiro;

V – acompanhar e propor medidas de proteção a direitos violados ou ameaçados

de violação por discriminação racial e demais formas de intolerância;

VI – propor, em parceria com organismos governamentais e não governamentais,

nacionais e internacionais, a identificação de sistemas de indicadores com o objetivo

de estabelecer metas e procedimentos, com base nesses índices, para monitorar a

aplicação das atividades relacionadas com a promoção da igualdade racial no

Estado;

VII – definir suas diretrizes e programas de ação, em consonância com os objetivos

governamentais pactuados nos instrumentos de planejamento, a saber: Plano Mineiro

de Desenvolvimento Integrado - PMDI -, Plano Plurianual de Ação Governamental -

PPAG - e Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO -;

VIII – elaborar seu regimento interno e seu estatuto eleitoral e decidir sobre as

alterações propostas por seus membros.

Parágrafo único – É facultado ao Conepir propor a realização de seminários ou

encontros regionais sobre temas constitutivos de sua agenda, com organismos

nacionais e internacionais, públicos e privados.

Art. 3º – A política de promoção da igualdade racial, a ser elaborada pelo Conepir,

em consonância com os programas do governo do Estado, será efetivada por meio

de:

I – programas e serviços sociais básicos de educação, saúde, esporte, cultura,

lazer, capacitação profissional e outros que assegurem a plena inserção

socioeconômica dos cidadãos excluídos por razões étnicas, com ênfase nas

comunidades negra, indígena e cigana;

II – programas de assistência social em caráter supletivo aos previstos no inciso I,
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para aqueles que dela necessitarem;

III – programas de ações afirmativas.

Art. 4º – O Conepir, com composição paritária entre o poder público e a sociedade

civil, é integrado por vinte e dois membros e respectivos suplentes, designados pelo

Governador do Estado, entre os quais:

I – onze representantes dos seguintes órgãos governamentais:

a) Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento;

b) Secretaria de Estado de Cultura;

c) Secretaria de Estado de Defesa Social;

d) Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana;

e) Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social;

f) Secretaria de Estado de Educação;

g) Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude;

h) Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão;

i) Secretaria de Estado de Saúde;

j) Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - Iter -;

l) Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

II – onze representantes de entidades da sociedade civil organizada, inclusive de

ciganos e índios, com atuação estadual ou regional, a serem eleitos por processo

eleitoral regulamentado através de decreto.

§ 1º – As entidades a que se refere o inciso II deste artigo deverão ter

representação regional em pelo menos três Municípios e estar constituídas há pelo

menos dois anos.

§ 2º – Os mandatos dos representantes da sociedade civil pertencem às entidades

a que estejam vinculados, ficando extintos na hipótese de o representante se desligar

da entidade.

§ 3º – O Ministério Público participará das reuniões do Conepir como convidado, em

caráter permanente, sem direito a voto.

§ 4º – As Secretarias de Estado sem representação no Conepir poderão participar,

como convidadas, em reuniões que tratem de temas relacionados com sua área de

atuação.
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§ 5º – Os Conselheiros terão mandato de três anos, admitindo-se uma única

recondução.

§ 6º – O exercício da função de Conselheiro é considerado de interesse público

relevante e não será remunerado a nenhum título.

Art. 5º – A eleição da Mesa Diretora do Conepir, composta pelo Presidente, pelo

Vice-Presidente e pelo Secretário-Geral, será realizada entre seus membros, para

mandatos com duração de um ano, admitindo-se uma recondução, observado o

prazo do mandato de Conselheiro.

Parágrafo único – O mandato dos membros da diretoria será exercido com

alternância entre representantes da sociedade civil e representantes governamentais,

conforme dispuser o regimento interno e o estatuto eleitoral do Conepir.

Art. 6º – O regimento interno do Conepir, que disciplinará sua organização, seu

funcionamento e as competências do Presidente, do Vice-Presidente e do Secretário-

Geral, será elaborado pelos membros do Conselho no prazo de noventa dias

contados da posse da primeira diretoria.

Parágrafo único – A aprovação e eventuais alterações do regimento interno do

Conepir serão formalizadas por deliberação, na forma da lei.

Art. 7º – A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social prestará

assessoramento e apoio técnico ao Conselho Estadual de Promoção da Igualdade

Racial.

Art. 8º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.827/2008

Comissão de Administração Pública

Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, dispõe sobre

a divulgação, no âmbito dos serviços notariais do Estado, do direito de realizar

separação consensual e divórcio consensual por meio de escritura pública.

A proposição foi aprovada no 1º turno na forma original, cabendo a esta Comissão

deliberar sobre a matéria no 2º turno, nos termos do art. 189, § 1º, do Regimento

Interno.

Fundamentação
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A proposição sob comento pretende estabelecer para os serviços notariais do

Estado a obrigação de divulgar que a separação consensual e o divórcio consensual

podem ser realizados por meio de escritura pública.

A Lei Federal n° 11.441, de 2007, que alterou a Lei  Federal n° 5.869, de 1973 -

Código de Processo Civil -, inovou na realização de separações consensuais e

divórcios consensuais, garantindo mais celeridade ao processo e mais comodidade

ao interessado.

De acordo com a nova sistemática normativa, separações consensuais e divórcios

consensuais poderão ser feitos administrativamente. A citada lei exige que não haja

filhos menores nem incapazes, devendo-se observar os requisitos legais quanto aos

prazos. Não será necessária a homologação judicial da escritura de separação ou de

divórcio, constituindo título hábil para o registro civil e o registro de imóveis.

Entretanto, não obstante os benefícios trazidos pela citada lei, grande parte da

população mineira desconhece sua existência. Entendemos, portanto, que a norma

em questão, ao divulgar um direito, representa uma medida de proteção ao cidadão,

o qual, tomando conhecimento da possibilidade de realização em cartório dos atos

enumerados, usufruirá a celeridade do procedimento em questão.

Além do mais, temos de convir que a medida certamente contribuirá para a

diminuição do excesso de demandas que há no Poder Judiciário, uma vez que os

cidadãos, com a divulgação do direito, passarão a realizar suas separações e

divórcios nos serviços notariais.

Por fim, ressaltamos que o cidadão, na condição de consumidor, nos termos da Lei

Federal nº 8.078, de 1990, conhecida como Código de Proteção e Defesa do

Consumidor, tem direito à informação adequada e clara sobre os diferentes serviços

públicos que lhe são fornecidos, com especificação correta de quantidade,

características, composição, qualidade e preço; à proteção contra a publicidade

enganosa e contra métodos comerciais desleais, bem como contra práticas e

cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento dos serviços; à modificação das

cláusulas que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de

fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas; à efetiva prevenção e

reparação de danos contra si; ao acesso aos órgãos judiciários e administrativos com
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vistas à prevenção ou à reparação de quaisquer danos; à facilitação da defesa de

seus direitos, até mesmo com a inversão do ônus da prova a seu favor; e à adequada

e eficaz prestação dos serviços públicos em geral. O art. 22 do citado código

assegura ao usuário dos serviços públicos que “os órgãos públicos, por si ou suas

empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de

empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros

e, quanto aos essenciais, contínuos”, garantia que se aplica aos serviços notariais e

de registro.

Observamos, portanto, que a proposição é benéfica para o Estado e para o cidadão

e guarda sintonia com os preceitos que orientam o serviço de registro e a proteção e

a defesa do consumidor, razão pela qual opinamos pela sua aprovação no 2º turno.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº

2.827/2008.

Sala das Comissões, 25 de março de 2009.

Délio Malheiros, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Neider Moreira - Elmiro

Nascimento - Lafayette de Andrada - Padre João.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 25/3/2009, as seguintes comunicações:

Do Deputado Tiago Ulisses, notificando o falecimento da Sra. Laura Mota, ocorrido

em 21/3/2009, em Piumhi. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento da Sra. Tânia Maria

Senra Baía Borges, ocorrido em 23/3/2009, em Belo Horizonte. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 28 DE MARÇO DE 2009

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA EM 26/3/2009

Presidência do Deputado Célio Moreira

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum.

Comparecimento

- Comparecem a Deputada e os Deputados:

José Henrique - Weliton Prado - Sargento Rodrigues - Ana Maria Resende - Antônio

Carlos Arantes - Antônio Júlio - Braulio Braz - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Délio

Malheiros - Dimas Fabiano - Elmiro Nascimento - Gil Pereira - Inácio Franco - Ivair

Nogueira - João Leite - Juarez Távora - Leonardo Moreira - Padre João - Rêmolo

Aloise - Rômulo Veneroso - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Wander Borges - Zé

Maia.

Falta de Quórum

O Sr. Presidente (Deputado Célio Moreira) - Às 14h15min, a lista de

comparecimento não registra a existência de número regimental. A Presidência deixa

de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca as Deputadas e os Deputados para

a especial de logo mais, às 20 horas, nos termos do edital de convocação.

ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 24/3/2009

Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª

Fase: Discussão e Votação de Proposições: Requerimento do Deputado Juarez

Távora; aprovação - Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei nº

18.953; questão de ordem; leitura da Mensagem nº 327/2009; votação secreta do

veto; rejeição - Registro de presença - Questões de ordem; discurso do Deputado

Weliton Prado; questões de ordem - Encerramento.

Comparecimento
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- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Weliton Prado - Dinis

Pinheiro - Hely Tarqüínio - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas -

Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes

- Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura -

Carlos Gomes - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira

- Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves -

Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - 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 - Lafayette de Andrada -

Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Mauri Torres -

Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise -

Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sávio Souza

Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses -

Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Zé Maia - Zezé Perrella.

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 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.
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Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Juarez Távora

solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que o Veto Total à

Proposição de Lei nº 18.953 seja apreciado em primeiro lugar. Em votação, o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em turno único, do 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. A Comissão

Especial opina pela rejeição do veto. A Presidência vai submeter a matéria a votação

pelo processo secreto, de conformidade com o art. 261, inciso X, c/c os arts. 222 e

255, do Regimento Interno. As Deputadas e os Deputados que desejarem manter o

veto registrarão “sim”, e os que desejarem rejeitá-lo registrarão “não”. A fim de

proceder à votação pelo processo eletrônico, a Presidência solicita às Deputadas e

aos Deputados que ainda não registraram sua presença no painel que o façam neste

momento. A Presidência dará início ao processo e, para tanto, solicita às Deputadas

e aos Deputados que ocupem seus lugares.

Questão de Ordem

O Deputado Gilberto Abramo - Sr. Presidente, gostaria que fosse feita a leitura do

veto, para que possamos votar.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Secretário, para proceder à leitura da

Mensagem que encaminhou o veto à Proposição de Lei nº 18.953.

O Sr. Secretário (Deputado Hely Tarqüínio) - (- Lê a Mensagem nº 327/2009,

publicada na edição de 5/2/2009.)

O Sr. Presidente - Em votação, o veto.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Ana Maria Resende -

André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Carlin

Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro

Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor

Rinaldo - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim
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Sawan - Getúlio Neiva - Gláucia Brandão - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Jayro

Lessa - João Leite - Juarez Távora - Lafayette de Andrada - Luiz Humberto Carneiro -

Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes -

Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães -

Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio -

Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Wander Borges - Weliton Prado.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 4 Deputados. Votaram “não” 47 Deputados. Está,

portanto, rejeitado, em turno único, o Veto Total à Proposição de Lei nº 18.953. À

promulgação.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência anuncia e registra, com muita alegria, a presença,

nas nossas galerias, de alunos da Escola Estadual Isabel da Silva Polck, do Bairro

Palmares.

Questões de Ordem

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, pelo menos para mim, trata-se de uma

matéria relevante, pois, até que enfim, hoje foi autorizada a execução de uma obra

que liga a BR-040 a Ouro Branco. Esse entendimento foi construído numa audiência

pública desta Casa, em que a Gerdau Açominas, apresentando o projeto de

expansão, teve a compensação em duplicar o trecho que liga a MG-40 a Ouro

Branco, ou seja, a MG-443 e a MG-030, além de um trecho dentro de Ouro Branco,

em torno do Bairro 1º de Maio. A autorização para a execução dessa obra foi

aprovada hoje, com o custo previsto de R$12.600.000,00, e 50% da obra serão

custeados pela Gerdau Açominas. Essa parceria do Estado com a Gerdau vem-se

arrastando desde 2005. Esse trecho está em estado de calamidade, cheio de buracos

e depressões. Terminando as chuvas, espero que seja executada a obra o mais

rápido possível. A Gerdau continua com seu plano de expansão. É uma área

importante, porque quem vem do Rio de Janeiro, indo para Ouro Preto e Mariana,

tem de passar por um atalho que corta por Ouro Branco, em vez de passar por

Itabirito. Além disso, carretas com cargas pesadas trafegam naquele trecho.

Esperamos que se faça a duplicação da MG-030 e da MG-443 o mais rápido

possível, ou seja, do trecho que vai da MG-040 ao trevo de Miguel Burnier, ligando a
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Ouro Preto, o trecho de Miguel Burnier a Ouro Branco e o trecho que contorna o

Bairro 1º de Maio. Esperamos que sejam ligeiros na execução dessa obra.

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, parabenizo o Deputado Durval Ângelo

por seu empenho pela aprovação desse projeto e pela derrubada do veto nesta Casa.

Sabemos que, até hoje, pouquíssimos Deputados têm conseguido êxito em

derrubada de vetos. O projeto em questão é muito importante. Tem que ver com a

economia de Piranguinho e diz respeito ao pé-de-moleque. O Deputado Durval

Ângelo realmente tratou o projeto com muito carinho e articulou bem para conseguir a

derrubada do veto. Parabenizo-o novamente e também aos Deputados por seus

votos favoráveis. E, para não perder o costume, aproveitarei para fazer outros

comentários. Nosso mandato é igual à Campanha da Fraternidade. Cada ano,

definimos um tema. Pé-de-moleque precisa de energia e de água. Quero dar uma

pincelada nesses dois pontos. Ainda não foi julgado o mérito da nossa representação

no Ministério Público. Conseguimos impedir o aumento de 8,65% da tarifa da Copasa,

que passaria a vigorar a partir de março. É preciso haver uma agência reguladora do

setor, e isso não existe ainda. O outro ponto diz respeito à energia elétrica. A Cemig

teve mais de R$1.800.000.000,00 de lucro em 2008. Isso é algo fabuloso, e a

companhia quer aumentar em 150% o valor dos juros cobrados por atraso na conta

de luz. A Aneel baixou uma resolução que colocou em consulta pública, e todo

cidadão pode opinar se é a favor ou contra. A Cemig quer 150% de aumento para os

juros por atraso. Está em consulta na Aneel a proposta de passar de 2% para 5% o

valor dos juros. Hoje, aliás, demos uma entrevista coletiva à imprensa, em que

estavam presentes o Deputado Délio Malheiros e o Willian, do Sindieletro. É

importante que a população de Minas Gerais envie “e-mails” à Aneel discordando do

aumento que a Cemig deseja realizar nas contas de luz pagas com atraso. É

incabível. A Cemig já lucra muito. Se se atrasa o pagamento, ela corta a luz e cobra

2% de um dia de atraso. Digam-me se a poupança rende 2%. A Cemig já lucra com o

atraso porque, caso a ligação seja de urgência, a companhia cobra mais de R$21,00,

além de multa e juros. Agora quer passar para 5%. Se o cidadão já tem dificuldade de

pagar a conta em dia, com multa e juros de 2%, como a pagará com juros de 5%? É

uma grande contradição. Se essa resolução for aprovada pela Aneel, entraremos na
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Justiça porque esse ato fere o código de defesa do consumidor, é totalmente injusto,

ainda mais num momento de crise, quando temos de pensar em desonerar o cidadão.

A conta de luz, em Minas Gerais, já tem o ICMS mais caro do Brasil. A cobrança de

ICMS para as residências, em Minas, é 30%; com a cobrança por dentro, chega a

42%. Isso só de ICMS. A Cemig teve um lucro fabuloso no ano de 2008, e ainda quer

aumentar os juros da multa. Isso não se justifica. Não aceitaremos esse aumento e

não o permitiremos. Continuaremos com a campanha em relação à Copasa, porque a

água é um bem público essencial à vida e não pode ser tratada como mercadoria. A

Copasa, só nos últimos anos, distribuiu, só de dividendos, mais de R$500.000.000,00

aos acionistas, a maioria deles com capital internacional. E a qualidade da água é

questionada em muitas cidades. Estive, agora, em Lagoa Santa, e a população

estava revoltadíssima com a qualidade da água, o que ocorre em várias outras

cidades. Queremos fazer uma parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais

para fazer a análise da água da Copasa. A companhia faz propaganda em relação à

qualidade de sua água, mas ela apresenta sérios problemas. Outro problema sério é

que ela cobra pelo tratamento de esgoto, mas não há esse tratamento. E cobra caro,

valores altíssimos. A própria Copasa joga o esgoto nos rios, nos lagos, correndo a

céu aberto em muitas cidades, causando mau cheiro, causando doenças na

população. A Lagoa da Pampulha, até pouco tempo atrás, fornecia água potável, que

era consumida pela população de Belo Horizonte. Hoje a água da Lagoa da

Pampulha está totalmente imprópria para consumo. Esperamos, no julgamento do

mérito, impedir o aumento no valor da água da Copasa.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, farei um

pronunciamento, aproveitando as palavras do Deputado Padre João. Tenho visto na

imprensa várias críticas a algumas estradas esburacadas em Minas Gerais. Criticam

o governo Lula por não fazer investimentos em Minas Gerais, o que não é verdade. E

Minas Gerais está recebendo uma grande obra, que é a duplicação da Rodovia 262,

entre a 381, em Betim, até Nova Serrana. São 92km. As obras se iniciaram há, mais

ou menos, 20 dias, e quem passar por lá hoje se assustará, ao ver tantas máquinas

trabalhando. São três empreiteiras, três consórcios, pois cada uma ficou responsável

por um trecho de 32km. E isso não é noticiado. Quando as coisas boas acontecem,
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isso não interessa à imprensa. Faço um registro de agradecimento ao Presidente

Lula, que está cumprindo seu compromisso com Minas Gerais, com essa grande

obra, incluída no PAC. Outra boa notícia é que começaram a fazer um estudo da

duplicação até Uberaba. O Brasil só crescerá quando houver investimentos em infra-

estrutura. Sabemos que a BR-262 - Dr. Hely Tarqüínio sabe porque transita por lá - é

considerada a estrada da morte, como é a BR-040, ou a antiga BR-262 até João

Monlevade. Gostaria de noticiar isso para a imprensa. Não é um sonho que vai

começar, que vai ser licitado; as obras já foram iniciadas, mas não lemos, na

imprensa mineira, sequer uma linha de agradecimento, elogio ou até mesmo de

crítica, xingamento. Na verdade, não querem ver, e dizem que o pior cego é aquele

que não quer enxergar. Quis fazer esse relato aqui porque ouvi a imprensa,

principalmente a esportiva, criticar uma obra que liga Poços de Caldas a Andradas.

Só criticam a de lá, que está com problemas, mas não vêem o que está sendo feito.

Às vezes, vários Deputados também não sabem que se trata de uma grande obra de

Minas Gerais. A duplicação da BR-262 é uma das maiores obras do Estado. Há um

projeto para estendê-la até Uberaba, mas a obra já foi iniciada. Em novembro, foram

dadas as ordens de serviço; esperaram passar o período chuvoso para as obras

serem iniciadas, e agora estão indo de vento em popa. São três grandes consórcios,

cada um com 30km. Há uma proposta do governo de entregar essas obras no final do

próximo ano. Entendo que esse prazo é curto, mas o sonho está sendo realizado.

Este é o nosso pronunciamento, para aproveitar a deixa do Deputado Padre João.

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, colegas Deputados, quero iniciar

agradecendo o apoio que obtivemos para o nosso Projeto de Lei nº 2.719/2008, o

apoio que recebemos nesta Casa em atenção à comunidade de Piranguinho e região.

Essa matéria declara como patrimônio cultural do Estado o processo artesanal da

fabricação do pé-de-moleque de Piranguinho. Há registros dessa produção artesanal

que datam de mais de 50 anos. Em virtude do trabalho artesanal, a cidade é

conhecida em todo o Brasil e muito mais em Minas Gerais. Sempre no final de

semana anterior ao feriado de Corpus Christi, vários pequenos produtores reúnem-se

numa grande festa. Piranguinho consta no livro dos recordes pela feitura do maior pé-

de-moleque do mundo. No último ano, o doce foi posto em várias mesas e mediu 13m
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por 1,5m. Neste ano, vão bater o próprio recorde, com um pé-de-moleque de 14m.

Tudo isso tem um significado muito grande para a região. Discordamos do veto do

Governador - para o qual a competência para fazer o registro em livros próprios

desse reconhecimento cultural deveria ser do Conselho Estadual do Patrimônio

Cultural -, pois entendemos que o Poder Legislativo, escutando as bases, o povo, tem

legitimidade maior que a do Conselho. O segundo argumento do Governador é que

seria aberto um precedente nesta Casa ao declarar, por meio de lei, algo como

patrimônio cultural de Minas Gerais. O Governador foi mal orientado, equivocou-se,

uma vez que esta Casa já garantiu, em projeto de lei, como patrimônio cultural, bem

material de Minas Gerais, a produção artesanal da cachaça de alambique. Sabemos

que existem outros projetos dessa natureza. Penso que prevaleceu o bom senso. A

comunidade de Piranguinho fará neste ano uma festa ainda mais bonita que as

anteriores. Agradeço à Comissão presidida pela Deputada Maria Lúcia Mendonça, ao

relator Deputado Dalmo Ribeiro Silva e aos 47 parlamentares que, em Plenário,

votaram pela derrubada do veto. A cultura é fundamental para um povo. O povo que

perde sua cultura perde também sua identidade. Entendemos que essa atividade da

Assembleia é de valorização e reconhecimento da cultura, que se manifesta de várias

formas: pelo modo de ser, pelas artes, pelas manifestações religiosas, por meio de

bens e materiais e por intermédio de seu patrimônio e de sua culinária, como foi o

caso específico apresentado. Levaremos à comunidade de Piranguinho uma

impressão muito positiva deste Legislativo. Registro a presença nesta Casa de

nossos estudantes, o que é muito importante. A Casa do povo, a Casa da

Democracia tem de ser aberta a este nosso grande projeto. Refiro-me a um projeto

de cidadania, com visita de escolas a esta Casa. Nada melhor que estudantes, que

estão se formando, que de alguma forma estão buscando este bem material maior de

todos, que é o saber, conhecerem um pouco do funcionamento desta Casa.

Parabenizo a escola, os professores que estão na coordenação desse projeto, assim

como os servidores desta Casa. Registro ainda que, como faço todos os anos com

meus estudantes do Instituto São Tomás de Aquino, de Filosofia e Teologia das

Congregações Religiosas, no qual leciono Políticas Educacionais, na terceira semana

de junho, trarei meus alunos do curso de Filosofia para conhecerem o funcionamento
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da Casa. Muito obrigado e parabéns à escola.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, primeiramente reforço as palavras dos

ilustres Deputados Antônio Júlio e Padre João, que, de forma muito acertada, falam

das importantes obras em curso nas estradas de Minas Gerais, por iniciativa do

governo federal. O Deputado Antônio Júlio cita a BR-262, mas é importante lembrar

também que no trecho da BR-040, de Sete Lagoas à entrada de Curvelo, as obras de

duplicação estão em pleno andamento. Cada dia que passamos por aquela região

percebemos o andamento das obras. Minas possui uma grande malha rodoviária.

Principalmente por isso precisa, sem dúvida nenhuma, de mais investimentos.

Também é fundamental, como disse hoje pela manhã, lembrar a importância da

formação do condutor e da consciência no trânsito. Nos últimos anos, tem aumentado

muito o número de veículos produzidos pelas importantes indústrias automobilísticas

do País. Em Belo Horizonte, Sr. Presidente, registram-se mais veículos automotores

que crianças. Cada dia que passa, há mais carros nas ruas, mais veículos circulando

por nossas rodovias, o que exige do condutor uma atitude mais consciente e mais

responsável, assim como do setor de fiscalização maior rigor para que se evitem

graves acidentes, como os que têm ocorrido em nossas estradas, mesmo que elas

estejam renovadas ou duplicadas. A consciência do condutor é fundamental. Quero

também parabenizar o Deputado Durval Ângelo e esta Casa pela derrubada do veto,

ao reconhecer o patrimônio cultural do pé-de-moleque de Piranguinho. Esta Casa, ao

derrubar esse veto, reconheceu a importância das manifestações populares do povo

de Minas Gerais. Quero referir-me não apenas ao veto do pé-de-moleque, mas

também a outros vetos que estão na pauta relativos ao Caminho da Luz e ao

Caminho da Fé, que também são importantes manifestações do povo de Minas

Gerais. No passado, também reconhecemos como patrimônio cultural a cachaça

mineira. O Parlamento e os poderes constituídos devem ter sensibilidade para estar

em sintonia com o povo.

Falando em sintonia com o povo e de poder constituído, Sr. Presidente, aproveito o

momento para fazer um veemente protesto contra uma autoridade constituída do

Brasil, o chefe do Poder Judiciário deste país, o senhor Ministro Gilmar Mendes, que,

mais uma vez, presta um desserviço à democracia e à paz social do Brasil. Esse
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Ministro, mais uma vez extrapolando sua função constitucional, vai aos meios de

comunicação tecer críticas a uma grande entidade popular do País, que é o MST,

tentando induzir a população a pensar que o movimento é responsável por mortes no

campo. Esquece esse Ministro que quem é responsável por mortes no nosso campo

é o latifúndio, que quem é responsável por morte de trabalhadores no Brasil é a

concentração de terra neste país, que parece mais uma capitania hereditária. E o

Poder Judiciário, presidido pelo Ministro Gilmar Mendes, em vez de criticar as

entidades do movimento popular, deveria, por exemplo, agilizar o julgamento da

chacina de Unaí, onde o latifúndio foi responsável pelo assassinato de trabalhadores

do governo federal, fiscais do trabalho. E os responsáveis estão impunes até hoje.

Poderia acelerar também o julgamento do Sr. Daniel Dantas, que, por meio da usura

e do poder financeiro, tem provocado muita morte no País, porque joga o Brasil na

miséria e diminui o poder de compra do trabalhador. Com isso, sim, é que o Ministro

Gilmar Mendes deveria preocupar-se, em vez de ficar imiscuindo-se no poder

popular, emitindo opinião sobre as entidades populares do País, que têm contribuído

muito para o avanço da democracia e para a diminuição das injustiças sociais e da

concentração de renda. Uma autoridade constituída como Presidente do Supremo

Tribunal Federal, em vez de falar tanta besteira na televisão, deveria cuidar da sua

função constitucional e ajudar o País a avançar numa área que ainda é crucial, a

concentração de renda, em que vigora o poder do latifúndio sobre os trabalhadores

rurais. Fica aqui registrado o nosso repúdio às palavras do Ministro Gilmar Mendes,

Presidente do Supremo Tribunal Federal.

O Deputado João Leite - Obrigado, Sr. Presidente. Queria também saudar os

alunos da escola estadual que acompanham com atenção esta reunião extraordinária

da Assembleia Legislativa. Quero ainda, Sr. Presidente, falar de estradas. O

Deputado Wander Borges pintou nesta tarde um retrato terrível da BR-381. Parece

que não existem problemas nas estradas em Minas Gerais, mas existem sim. Se

sairmos de Belo Horizonte em direção a Monlevade, de cara teremos o trevo para

Sabará, de onde ninguém consegue ir para lugar algum. Está totalmente

abandonado, ocupado por várias famílias, sem nenhuma preocupação do DNIT. A

Polícia Rodoviária Federal também permitiu a ocupação do trevo. Enfim, esse é um
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risco permanente para as pessoas. Seguindo a viagem, vamos até o km 30, onde

outro dia um caminhão não fez a curva. O local é uma rampa, e, numa curva, num

acidente com uma “van” conduzindo estudantes de Caeté, tivemos seis mortes.

Avançando, temos uma ponte em curva em Nova União. O governo federal alargou a

ponte e a abandonou. Temos, então, uma ponte em curva, com o acréscimo da obra,

ferragens expostas, num risco permanente. Mais adiante, outra ponte em curva, e

depois o trevo de Bom Jesus do Amparo. Antes dele, um trecho onde recentemente

um caminhão não conseguiu fazer a curva, bateu e pegou fogo, resultando em várias

mortes. Passando São Gonçalo do Rio Abaixo e chegando até João Monlevade,

temos 62 perigosas curvas. E é uma estrada simples. Os caminhões, ônibus e carros

passam a centímetros uns dos outros. E vamos falar de perícia de motoristas ao

dirigir? Aí não, a culpa é do governo federal. Estamos assistindo à morte dos

cidadãos de Minas Gerais e do Brasil, que não conhecem o risco da estrada por que

estão passando. Juntamente com o Deputado Fábio Avelar, fomos à BR-040, daqui

até Conselheiro Lafayete. Está esquecido o Viaduto das Almas, mas a obra está

pronta lá. O que está acontecendo? Por que não pode ser inaugurada? Houve um

erro na fundação daquele viaduto, e agora a entrega da obra foi novamente adiada.

Além disso, não temos balanças na estrada. Como o Deputado Wander Borges

lembrou muito bem, quando essa estrada foi construída, na década de 50, os

caminhões carregavam 7t; hoje carregam 40t. O governo federal não tem balanças

nas estradas, e as barreiras eletrônicas também estão desligadas. Os caminhões,

que sobem a 90km/h ou 100km/h, levam um excesso de carga, colocando em risco

permanente a população do Estado. Mas neste Plenário fica a parecer que o governo

federal resolveu os problemas das estradas, que são, sim, federais e de sua

responsabilidade, quando ele abandonou à sua própria sorte Minas Gerais e sua

população, que está morrendo ou ficando com seqüelas em nossas estradas. Para

terminar minha participação, Sr. Presidente, quero falar da Pampulha, pois às vezes a

realidade não é conhecida. Ouvimos aqui algumas acusações à Copasa sobre a

situação da Pampulha. Ora, a Prefeitura de Belo Horizonte - não a atual, mas a que

saiu, com o Sr. Fernando Pimentel e o governo que aqui ficou por 16 anos - colocou

R$300.000.000,00 na Pampulha. O contrato era para uma dragagem direta à
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distância, com empresa determinada - uma empresa que deveria ter o “know-how” de

colocar um tubo na Pampullha - para retirar os sedimentos que seriam jogados ao

lado do Aeroporto da Pampulha. Mas o que vimos durante esses anos foram

caminhõezinhos entrando na Lagoa da Pampulha, retirando os sedimentos. Hoje,

50% do espelho d’água da Lagoa da Pampulha está comprometido, e ali foram

colocados R$300.000.000,00 do povo de Belo Horizonte. Concluo, Presidente,

dizendo que esse é um contrato considerado irregular, no qual já estamos no 35º

termo aditivo. Tenho dados de alguns anos atrás: eram 180 caminhões de detritos

que entravam por dia na Lagoa da Pampulha. O Deputado Doutor Viana, nosso 1º

Vice-Presidente, domina essa matéria, que acompanhou de perto, e sabe melhor do

que eu do que estou falando: podemos ouvir vários comentários sobre a Copasa, mas

não há sentido em acusar a Copasa com relação à Lagoa da Pampulha, quando

temos R$300.000.000,00 do bolso do contribuinte de Belo Horizonte jogados fora.

Essa é a verdade que tem de ser dita aqui. Obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, Srs. Deputados, alunos da Escola

Estadual Isabel da Silva Polck que nos brindam com suas presenças, quero falar

rapidamente sobre dois temas. Em primeiro lugar, quero fazer coro com o Deputado

João Leite quando faz mais uma vez, da tribuna desta Casa, denúncias sobre a

situação das nossas estradas. Criamos uma Frente Parlamentar nesta Assembleia,

composta por quase todos os Deputados, exatamente para acompanhar a situação

da BR-040, tendo em vista a precariedade em que se encontra. Essa Frente já está

instalada, e na verdade precisamos fazer um esforço concentrado, principalmente

neste momento, em que, como dito pelo Deputado João Leite, deparamo-nos com

este problema que ainda não foi esclarecido: o novo Viaduto das Almas, que deveria

ser instalado há um ano; depois, neste ano; e, agora, como já fomos informados pela

imprensa, será inaugurado em 2010. E não temos, Deputados Wander Borges e

Dalmo Ribeiro Silva, uma explicação clara do que está acontecendo ali: um problema

de engenharia grave e, ao mesmo tempo, elementar, que se refere ao início de uma

obra, pois se relaciona à sua fundação. Então, Deputado João Leite, esse é um

assunto que devemos trazer a esta Casa. Também precisamos reativar a nossa

Frente Parlamentar, sob pena de estarmos colaborando com essa incrível
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incompetência do governo federal com relação às nossas estradas.

Também queria falar rapidamente sobre um assunto abordado aqui pelo Deputado

Weliton Prado, que infelizmente não se encontra, para que possamos prosseguir o

debate - ou melhor, ele está ali e queria, então, falar com ele. Na verdade, como já

virou rotina nesta Casa - e neste ponto peço ajuda ao Deputado João Leite -, o

Deputado Weliton Prado todo ano elege um assunto, e fala a respeito dele toda

manhã, toda tarde, todo dia, toda semana, todo mês, até que todos tenham notícia de

sua exposição. Ele parece um Deputado brilhante, mas, em alguns casos, sua

memória é fraca ou não está bem informado. Ele acusa a Copasa em relação ao caso

da Pampulha. Informo ao Deputado que aquele abastecimento está desativado há 20

anos. Ele tem uma inteligência muito grande, porque consegue identificar aquelas

obras grandiosas em andamento para pegar uma carona. Darei um exemplo. Ele

disse, há pouco, que a água de Lagoa Santa, minha cidade natal, é imprópria e não

atende aos padrões de qualidade. Em primeiro lugar, Deputado João Leite, a água de

Lagoa Santa é dura. Não é dura como pedra. É uma água calcária, que causa mal-

estar no banho porque não dá nenhum tipo de espuma. É difícil, mas a água atende

aos critérios da Organização Mundial da Saúde. Há pessoas que defendem a idéia de

que uma água dura ajuda a evitar doenças coronárias. O Deputado Weliton Prado

está totalmente mal-informado sobre a qualidade da água. Ele inteligentemente fala

sobre a qualidade da água porque deve saber que a Copasa está prestes a inaugurar

uma obra de quase R$70.000.000,00. Trata-se de uma adutora que está em

construção para resolver todos os problemas da região: Vespasiano, Lagoa Santa,

São José da Lapa e Confins. Ele ficou sabendo dessa obra. Não se iludam. Ele

chegará aqui um dia e dirá: “Resolvi o problema da água de Lagoa Santa; resolvi o

problema da água de Vespasiano; resolvi o problema da água de São José da Lapa;

resolvi o problema da água de Confins”. Desafio o Deputado Weliton Prado a

apresentar dados que nos provem o que ele afirma sobre as tarifas da Copasa, sobre

os tratamentos que ela não faz e cobra e sobre os aumentos abusivos. Desafio o

Deputado a apresentar os documentos. Todo dia ele fala sobre a suspensão da

cobrança por parte da Justiça. Isso pode ser uma medida que causará um problema

maior do que se imagina. Por quê? Qualquer empresa que seja concessionária - a
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Copasa, a Prefeitura, a iniciativa privada - necessita fazer reajustes e tem direito legal

a isso. Como a agência estadual que regula essa matéria não foi instalada, a Justiça

suspendeu a cobrança atendendo a algumas reivindicações e sugestões. Isso não

quer dizer que não será cobrado. O mérito não foi julgado. Houve a mesma situação

em Três Corações. A cobrança foi suspensa. Agora, ao julgar o mérito, a Justiça

determinou que seja feita. É bom esclarecer essa situação. Traremos sempre esse

assunto, porque nossa paciência tem limite. Não podemos escutar uma pessoa falar

mentira o tempo todo. Tomei uma decisão e agirei da mesma forma: sempre que o

senhor fizer um pronunciamento sobre essa questão, utilizarei do meu direito para

fazer o contraponto. Devemos conhecer mais a Copasa e trazer informações corretas

para a análise dos que nos ouvem e vêem.

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, solicito a palavra pelo art. 164 do

Regimento Interno.

O Sr. Presidente - Com a palavra, pelo art. 164 do Regimento Interno, o Deputado

Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado - Agradeço ao Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana.

Deputado Fábio Avelar, se incomodamos, o senhor pode ter certeza de que vou

incomodar muito mais. Não tenho medo de cara feia. Fui um dos Deputados mais

votados do Estado de Minas Gerais e sei muito bem de que lado estou: o lado do

povo, e pode ter certeza de que vou continuar defendendo-o. Não tenho medo de

pressão. Sei que a Copasa, da mesma maneira que a Cemig, é uma empresa

poderosíssima. Não tenho medo de perseguição. Já entramos com três

representações no Ministério Público. Hoje, entramos com mais uma representação

em relação à cidade de Carbonita, onde se cobra pelo tratamento de esgoto, como

acontece em várias cidades do Estado de Minas Gerais onde a Copasa atua. São

mais de 600 cidades, e apenas 30% têm tratamento de esgoto. A Copasa cobra sem

dó. E cobra muito caro. Entramos na Justiça em Carbonita. Há também ações na

Justiça em Montes Claros e em várias outras cidades do Estado, e não vamos parar

por aí. A Lei Federal nº 11.445, de 2007, estabelece que, para haver reajuste, tem de

haver uma agência para regular o setor. Ora, não se pode colocar a raposa para

tomar conta do galinheiro, que é o que está acontecendo hoje. A Copasa e o governo
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são praticamente os que decidem o percentual de reajuste. É preciso analisar a

planilha de custos e ver se há necessidade de reajuste. Por isso, a Justiça decidiu

acertadamente proibir o reajuste de 8,65% no valor da água fornecida pela Copasa,

que seria o maior nos últimos anos. Está aqui a matéria publicada no jornal “Super”:

“Justiça proíbe Copasa de reajuste das tarifas. Empresa queria reajustar as contas

em 8,65%. Deputado Weliton Prado é o autor das representações junto ao Ministério

Público”. Continuarei entrando com quantas representações forem necessárias.

Continuaremos travando esse debate. As palavras que disse em relação à Lagoa da

Pampulha são do Secretário de Estado de Meio Ambiente, José Carlos Carvalho, e

foram proferidas, na tribuna desta Casa, durante a comemoração do Dia das Águas.

O Secretário falou que há algum tempo a água da Lagoa da Pampulha era utilizada

para abastecer Belo Horizonte. Hoje não é mais, porque está totalmente imprópria

para consumo. Em várias cidades, a Copasa começa a fazer o trabalho, deixa tudo

esburacado. Quebra o asfalto, como fez em Carbonita, e não o arruma deixando essa

tarefa por conta do poder público municipal. Além disso, em várias cidades, a

qualidade da água é questionável. Queremos fazer uma parceria com a UFMG para

emitir laudo de qualidade da água. Paralisaram os serviços em Contagem. Se não

continuar o tratamento naquele Município, não há como despoluir a Lagoa da

Pampulha, a Várzea da Palma em Betim e em Contagem, que é a caixa d’água da

região metropolitana. A contaminação e o esgoto jogado na água também são um

problema muito sério. O tratamento foi totalmente interrompido. Deputado Fábio

Avelar, pode ter certeza de que travaremos esse debate. Sei que V. Exa. é

funcionário de carreira da Copasa, que defende a instituição e vai continuar

defendendo. Cumpre seu papel. Democracia é isso. É bom, mas dá trabalho. Aprendi

que o parlamento, em todos os níveis, é como feijão: funciona é na pressão.

Conforme afirmei, sei muito bem de que lado estou. Não tenho medo. Quando

realizamos a campanha relativa à Cemig, conseguimos provar a existência de várias

irregularidades na planilha de custo. A Cemig alegava que, de cada três postes,

trocava um por ano. Quer dizer que em três anos trocava todos os postes do Estado

inteiro? Acreditam nisso? Na planilha de custo, alegava que tinha 500 escritórios.

Fizemos o levantamento e constatamos a existência de apenas 180. Levantamos os
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gastos oficiais publicados no “Minas Gerais” todos os dias, mas não conferiam. A

mobilização popular permitiu que a conta de luz fosse reduzida em 17%, com o apoio

de vários parlamentares desta Casa. Nossa luta continua com muita firmeza, com

muita garra. É muito importante o apoio da população, sabemos que enfrentaremos

uma pedreira pela frente. Sabem quanto a Copasa está deixando de receber apenas

neste mês? Vinte milhões de reais. Mas esse valor não vai fazer falta, porque os

lucros que a Copasa tem obtido nos últimos anos são astronômicos. Além do mais, a

maior parte desses lucros não é destinada à melhoria do sistema, mas ao bolso de

acionistas que nem no Brasil moram, já que grande parte do capital da Copasa é

internacional. Realmente temos de fazer esse debate. Sei que vamos ser

perseguidos, mas não há problema, pois tenho a consciência tranqüila.

Continuaremos com nossa luta, vamos para a rua, para as escolas, para a Praça 7,

rodaremos todo o Estado e continuaremos defendendo o povo. Esse é nosso papel.

V. Exa. pode continuar defendendo a Copasa, pois esse é o seu papel.

Questões de Ordem

O Deputado Wander Borges - Sr. Presidente, quero voltar ao assunto mencionado

na parte da tarde, no ponto relativo, sobretudo, à BR-381. Refiro-me à menção feita

pelo Deputado João Leite à situação do entroncamento localizado em Belo Horizonte,

no percurso de ida para Sabará, no acesso ao Bairro Paulo VI, que foi literalmente

cortado pelo DNIT. Na verdade, o DNIT tem feito muretas ao longo da estrada, mas

se esquece de reservar um local para fazer uma passagem subterrânea ou viaduto de

acesso aos bairros cortados pela BR, causando inúmeros transtornos. O Deputado

João Leite fala também do trecho da rodovia entre Belo Horizonte e João Monlevade.

Hoje tive a oportunidade de mencionar aqui que são apenas 100km de percurso. A

Polícia Rodoviária Federal já destacou que o maior índice de acidentes na rodovia é

verificado entre Belo Horizonte, Sabará e Caeté. Então, volto a insistir na

necessidade de se melhorar a sinalização, de haver um controle eletrônico de

velocidade e de haver uma maior fiscalização, porque toda semana morrem pessoas

naquela BR. Só em 2007, foram 54 mortes na BR-381. Quando passamos pela região

do Bairro Bom Destino, é outro martírio. Quando tomamos a rodovia no sentido

Caeté, Taquaraçu, não conseguimos entrar à esquerda no Bairro Bonfim porque não
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há trevo, não há passagem, não há nada. É uma total falta de compromisso das

autoridades competentes, do Ministério dos Transportes, do DNIT para com a

sociedade. Isso precisa ser mudado. Isso não pode continuar. Falaram aqui da

duplicação da BR-262 no trecho próximo a Nova Serrana. A quantidade de material

transportado e a quilometragem são suficientes para encarecer qualquer obra neste

País. Esses problemas têm de ser verificados e avaliados, não podem continuar

como estão. Precisamos de melhorias na BR-381. Do contrário, vamos continuar

enterrando nossos munícipes, nossos cidadãos, em razão da irresponsabilidade de

alguns, que não dão importância a algo que envolve a vida de muitas pessoas. É

preciso que haja uma mudança. É preciso que as pessoas tenham um olhar não

apenas político para a BR-381, mas de preservação da vida. Esse é o chamamento.

Estamos conclamando o Ministério dos Transportes, sobretudo por meio do DNIT, a

olhar para a BR-381 com um carinho todo especial. Cada caixão levado ao jazigo

deveria ter a inscrição “Ministério dos Transportes - DNIT”. Muito obrigado,

Presidente.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, antes de qualquer coisa, gostaria

de dizer a todos que este embate é muito interessante, vigoroso e, por que não dizer,

parte integrante da democracia. Gostaria ainda de falar da pessoa do Deputado Fábio

Avelar, Deputado desde que estou aqui - chegamos juntos. Ele sempre tratou de

ações maiores deste Parlamento com absoluta ética e denodo. O Deputado Fábio

Avelar, hoje Presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável, já deu grandes demonstrações de seu conhecimento ao longo de sua

vida. Faço muita questão de dizer isso para que não fique pairando qualquer dúvida

quanto à honorabilidade do ilustre Deputado, que merece e sempre merecerá o maior

respeito de todos os pares. Sr. Presidente, gostaria de fazer considerações quanto ao

veto que acabamos de votar. Faço muita questão de fazer isso, pois tudo se iniciou

no Sul de Minas, na cidade de Piranguinho, por uma feliz iniciativa do dileto amigo

Deputado Durval Ângelo, que trouxe para esta Casa projeto de lei para reconhecer o

caráter artesanal do processo de produção do doce de Piranguinho, garantindo,

assim, o reconhecimento também pelo Estado de Minas Gerais. Tive o prazer, Sr.

Presidente, de ter sido designado relator dessa matéria quando se iniciou a
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tramitação do projeto. Agora, na Comissão Especial, fui o relator da matéria, e hoje

pudemos apreciar nosso parecer rejeitando o veto aposto pelo Governador. O doce

de Piranguinho é uma tradição milenar. Há muitos anos, desde o tempo da estrada-

de-ferro, no Sul de Minas, fazemos paradas nas tradicionais barracas da cidade.

Hoje, tenho certeza absoluta de que Piranguinho já é conhecida como a capital

brasileira do pé-de-moleque. Ao longo da tramitação da matéria, testemunhei o

reconhecimento do Estado e, principalmente, da Assembleia. Teremos a estrutura

necessária, garantindo, assim, a fabricação artesanal e o emprego de todos os que

lutam pela fabricação desses doces tão deliciosos que somente Piranguinho pode

proporcionar a Minas e ao Brasil. Quero também, Sr. Presidente, testemunhar a luta

que empreendemos na busca de soluções junto ao DNIT e ao Ministério dos

Transportes para a melhoria de nossas rodovias federais. À tarde, usei a tribuna para

trazer aqui, mais uma vez, a grande preocupação do Sul de Minas quanto às nossas

rodovias federais. Cito os trechos entre as cidades de Poços de Caldas e Andradas,

Andradas e Machado e todas as adjacências cujas estradas são mantidas pelo

governo federal. Trata-se de uma pouca-vergonha, de uma falta de respeito do

governo para com as nossas rodovias, que estão intransitáveis. Temos certeza de

que, o mais breve possível, usaremos a tribuna, como já fizemos por meio da frente

parlamentar em defesa de nossas rodovias, para dizer, em alto e bom som, ao

governo federal que merecemos respeito, uma vez que a trafegabilidade das rodovias

do Sul de Minas - Poços de Caldas, Machado, Andradas - é horrível. Todas as BRs

do Estado de Minas estão vivendo um caos. Há desastres, mortes e, acima de tudo,

está insustentável a condição de trafegabilidade para milhares e milhares de pessoas,

principalmente em Poços de Caldas, uma das belas estâncias do nosso país. Temos

de unir forças, buscar solução do DNIT e cobrar do governo federal para que essa

pouca-vergonha, essa falta de respeito para com os cidadãos do Sul de Minas acabe

o mais rápido possível; mas, por favor, não por meio de tapa-buracos, como tem sido

feito até agora. Iremos juntos a Brasília para cobrar e, ao mesmo tempo, buscaremos

sensibilizar a população do Sul de Minas para que ela exija do governo a atenção e o

respeito que a região merece.

O Deputado Vanderlei Jangrossi - Sr. Presidente, parabenizo o Deputado Fábio
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Avelar pela eficiência com que tem presidido uma Comissão muito importante nesta

Casa. Ele demonstra, com seriedade, sua grande preocupação com os problemas do

Estado. O Deputado Fábio Avelar tem desenvolvido, com sabedoria, grandes

trabalhos, trazendo excelentes resultados para esta Casa e para o nosso Estado.

Faço coro com as palavras do Deputado Wander Borges. Neste final de semana, fui a

Juiz de Fora, passei pela BR-040 e vi que o problema não se resume apenas ao

Viaduto das Almas, envolvendo também as pontes de Santos Dumont. Elas causam

preocupação, e a gente tem medo de passar por elas. Disseram que não há balanças

nas estradas. Há balanças, sim, só que estão todas desativadas. O governo federal

tem de aplicar medidas para solucionar esses problemas. Há cerca de dois meses,

voltando de Governador Valadares, passei por uma curva e tive de parar, porque vi

ambulância e carro de resgate parados no acostamento. Um carro passou direto na

curva e caiu num abismo. Ficou todo destroçado: banco para um lado, tanque de

gasolina para o outro, um horror. Era um Passat antigo. O pessoal do resgate me

disse que aquele era o quarto acidente ocorrido naquela curva somente naquele mês.

Graças a Deus não houve vítimas, mas, em outro acidente, envolvendo um carro com

oito pessoas, todas saíram machucadas. O projeto de duplicação da BR-381 foi

aprovado pelo DNIT. Falta aprovar a licitação. É urgente a duplicação daquela

rodovia. A BR-262 é outro problema. Indo a Patos de Minas dias atrás, pude

constatar a situação precária da rodovia naquele trecho. Tenho, aliás, viajado pelo

Estado todo. Posso dizer que fiz um estágio completo em todas as estradas de Minas

Gerais. Sei falar sobre as curvas e buracos das estradas, sobre as dificuldades e

problemas que quem viaja por ali deve enfrentar. Começamos a pagar os pedágios.

Então, por favor, que se esforcem urgentemente para melhorar a trafegalidade de

nossas estradas. Não poderia também, Sr. Presidente, deixar de referir-me esta noite

ao Ministro Gilmar Mendes. Peço um voto de congratulações com nosso querido

Ministro Gilmar Mendes. Em hipótese alguma, podemos dar carta branca para matar,

seja por qual motivo for. Não podemos dar a nenhum movimento uma carta branca

para matar, pois isso é crime e tem de ser punido. O Ministro Gilmar Mendes agiu de

uma maneira exemplar; sua atitude deve ser um modelo para o nosso país. É

necessário tomar essas medidas como exemplo, para que nenhum movimento venha
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a agir como se tem agido. Até mesmo aqui, na cidade de Luz, um produtor de leite foi

morto por um movimento como esse. Uma pessoa perde a vida exigindo terras para

plantar. Vamos procurar conseguir essas terras por meio da reforma agrária. Nosso

Estado tem procurado, por meio da Secretaria de Reforma Agrária, levantar quais são

as terras produtivas e assim fazer uma reforma agrária coerente. Sr. Presidente,

solicito o encerramento da reunião por falta de quórum.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 25, às 9 horas e às 20 horas, nos

termos do edital de convocação, e para a reunião ordinária também de amanhã, às

14 horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 25/3/2009

Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª

Fase: Questão de ordem - Palavras do Sr. Presidente - Registro de presença -

Discussão e Votação de Proposições: Requerimento do Deputado Sebastião

Helvécio; aprovação - Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei nº

18.941; questão de ordem; chamada para recomposição de quórum; existência de

número regimental para votação; votação secreta do veto; rejeição; declarações de

voto - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - José Henrique - Weliton Prado - Dinis Pinheiro - Hely

Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Alencar da

Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio

Genaro - Antônio Júlio - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos Mosconi

- Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro

Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor
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Rinaldo - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim

Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo

Valadares - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora -

Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro -

Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - 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 - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 9h11min, 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, a qual é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a discussão e votação da matéria

constante na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Questão de Ordem

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, quero reforçar as palavras do ilustre

Deputado Weliton Prado, que, ontem, de forma acertada, protestou contra a atitude

da Aneel, que quer discutir a possibilidade de aumentar, em até 150%, a multa por

atraso de pagamento da conta de energia elétrica.

A conta de energia elétrica tem, no caso de atraso, uma previsão de multa de 2%,

de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. A proposta, feita por meio da

resolução da Aneel, é que a multa pela inadimplência seja de até 5%. Temos a
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compreensão de que é completamente equivocada essa proposta. Ela não poderá

prevalecer, Sr. Presidente, porque, se o consumidor está em atraso com a conta de

luz, é em razão das dificuldades que vive, especialmente neste momento de crise,

quando aumenta o número de desempregados no País. As empresas estão demitindo

em massa. Na Região Metropolitana de Belo Horizonte aumentou muito o número de

desempregados. O consumidor, no momento de aperto, deixa de pagar a conta de

luz. Na verdade, o aumento da multa não resolve o problema da inadimplência, mas

prejudica ainda mais o consumidor, porque, no final do mês, ele terá um débito maior.

Isso ajuda as grandes concessionárias, as grandes empresas, como a Cemig, por

exemplo, a aumentar ainda mais seu caixa. Neste momento, Sr. Presidente, é

completamente inadmissível uma proposta dessa natureza. Precisamos discutir a

crise financeira, e discutir crise significa saber quem vai perder mais com ela. E quem

vai perder mais não pode ser o trabalhador, não pode ser o homem comum. Temos

de discutir essa questão, que é muito preocupante, porque a lógica do enfrentamento

da crise está sempre caminhando nesse sentido.

Ontem, a Organização Internacional do Trabalho - OIT - aprovou resolução dirigida

aos chefes de Estado que irão se encontrar no grupo dos 20 países mais

desenvolvidos, o G-20. Ela chama a atenção para um fato fundamental, Sr.

Presidente, porque hoje os governos estão muito preocupados em utilizar dinheiro

público, dos bancos centrais, para salvarem justamente os bancos e as grandes

empresas, os grandes aglomerados econômicos. Não se discute a manutenção dos

postos de trabalho. A OIT, nessa resolução, chama a atenção dos chefes de poder

para que o emprego também seja foco, seja o centro. O poder público tem de estar

preocupado em salvar os postos de trabalho, sob pena de a crise se agravar muito.

Quero, dentro dessa reflexão, felicitar o Ministério do Trabalho, o Ministro Carlos

Lupi, que, ontem, na reunião do Fundo de Amparo do Trabalhador, deliberou que os

trabalhadores demitidos em dezembro, mês com maior índice de desemprego,

tivessem direito a mais duas parcelas do seguro-desemprego, que passariam de 5

para 7. Entendemos que é um paliativo, mas é importante para dar assistência às

famílias dos trabalhadores desempregados. Essa é a lógica. Precisamos vencer a

crise econômica, mas vencê-la sob a ótica do mundo do trabalho, sob a ótica do
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trabalhador. A ampliação do número de parcelas do seguro-desemprego é um bom

exemplo. Da mesma forma, a utilização do FGTS para o programa habitacional

anunciado pelo Presidente Lula é muito importante. Esse programa tem a previsão de

construção de um milhão de casas populares. Achamos que essa é uma forma

correta de aquecer a economia, ou seja, construir casas populares para diminuir o

déficit habitacional, que é muito grande, utilizando um fundo dos próprios

trabalhadores. Precisamos de juros subsidiados para fazer uma grande

movimentação na construção civil, com a manutenção dos postos de trabalhado e a

possibilidade de o trabalhador ter sua casa própria.

Palavras do Sr. Presidente

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta

reunião o Veto Total à Proposição de Lei nº 18.953, apreciado na extraordinária

realizada ontem, à noite.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra, com muita honra, a presença, nas

galerias, dos alunos da 4ª série da Escola Alternativa, do Bairro Gameleira.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Sebastião Helvécio,

solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que o Veto Total à

Proposição de Lei nº 18.941 seja apreciado em primeiro lugar. Em votação, o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei nº 18.941, que declara

patrimônio cultural do Estado a rota de peregrinação Caminho da Fé. A Comissão

Especial opina pela rejeição do veto. A Presidência vai submeter a matéria a votação

pelo processo secreto, de conformidade com o art. 261, inciso X, c/c os arts. 222 e

255, do Regimento Interno. As Deputadas e os Deputados que desejarem manter o

veto registrarão “sim”, e os que desejarem rejeitá-lo registrarão “não”. A fim de

proceder à votação pelo processo eletrônico, a Presidência solicita às Deputadas e

aos Deputados que ainda não registraram sua presença no painel que o façam neste

momento. A Presidência dará início ao processo e, para tanto, solicita às Deputadas
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e aos Deputados que ocupem seus lugares.

Questão de Ordem

O Deputado João Leite - Pela ordem, Sr. Presidente. Solicito a V. Exa. que proceda

à chamada dos Srs. Deputados, já que a apreciação da matéria requer quórum

qualificado.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que

proceda à chamada dos Deputados para a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Hely Tarqüínio) - (- Faz a chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 48 Deputados. Portanto, há quórum

para votação. Em votação, o veto.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:

Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Ana Maria Resende - André Quintão -

Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Braulio Braz - Carlin Moura

- Carlos Gomes - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico Uejo -

Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Doutor Rinaldo - Elmiro Nascimento - Eros

Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gilberto Abramo - Hely

Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - João Leite - José Henrique - Juarez

Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Luiz Humberto Carneiro - Mauri

Torres - Neider Moreira - Padre João - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo

Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sebastião

Helvécio - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Wander Borges - Weliton Prado.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 3 Deputados. Votaram “não” 42 Deputados. Houve

1 voto em branco. Está, portanto, rejeitado, em turno único, o Veto Total à Proposição

de Lei nº 18.941. À promulgação.

Declarações de Voto

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, votamos este projeto importante.

Gostaríamos de, nesse passo, comentar a pesquisa que o jornal “Folha de S. Paulo”

veiculou hoje, em sua primeira página, divulgando que o nosso Governador Aécio

Neves está em 1º lugar entre os Governadores do nosso país. Creio que a pesquisa

demonstra a realidade, o que o governo tem realizado em Minas Gerais. Para se ter

uma idéia, o nosso partido, o PSDB, lidera uma prévia interna para a escolha do
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candidato à Presidência da República. O nosso Governador, que está em 1º lugar

entre os Governadores brasileiros, disputará com o de São Paulo, José Serra, que

está, parece-me, em 5º lugar nessa pesquisa. A avaliação positiva do Governador é

de cerca de 80%. Isso mostra a realidade de um governo sério, que assumiu Minas

Gerais em 2003 num cenário de muitas dificuldades, com um déficit orçamentário

gravíssimo. O governo tomou medidas sérias para resolver essa questão, como, no

início, o corte de 30% das despesas até chegar ao déficit zero. A partir daí, o nosso

Estado experimentou um desenvolvimento muito grande em função desse

planejamento estratégico, que teve bases muito seguras. Depois os programas

estruturadores alavancaram o desenvolvimento de Minas Gerais. Foram aprovados

grandes projetos. Podemos nos lembrar de vários; alguns são muito importantes para

a população do Estado e reconhecidos em nosso país, como o Proacesso, que liga

230 cidades. Antes do governo Aécio Neves, essas cidades não tinham ligação

asfáltica, agora têm. Sr. Presidente, isso é motivo de alegria não apenas para nós, do

PSDB, mas também para essa grande base de apoio do Governador Aécio Neves

nesta Assembleia Legislativa. Esse apoio se deve à seriedade, à competência que

esse governo vem demonstrando à frente de Minas Gerais. Todo o planejamento e

toda a estrutura lançada possibilitaram que o Governador chegasse ao ponto em que

chegou; possibilitaram que Minas Gerais se destacasse no cenário nacional,

apresentando um político jovem com idéias modernas, que foram aqui

implementadas. Agora a população brasileira honra o nosso Governador, que

aparece nessa posição na pesquisa feita pelo Datafolha. Percebemos, por meio

desses levantamentos, que, se as eleições fossem hoje, o Governador Aécio Neves

teria mais de 70% dos votos válidos de Minas Gerais. Sem dúvida, as populações

mineira e brasileira reconhecem que o governo de Minas possui grande conteúdo, é

um governo democrático. Todos os anos vem a esta Assembleia Legislativa a revisão

do PPAG. Além disso, é um governo que dialoga com este Parlamento, com a

sociedade organizada, recebe emendas populares ao PPAG. Muitas dessas emendas

fazem parte do Orçamento de Minas. Sr. Presidente, Minas Gerais deve comemorar,

celebrar esse reconhecimento nacional do Governador Aécio Neves, do governo

Aécio Neves. Parabéns ao Governador Aécio Neves; parabéns, Minas Gerais. Muito
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obrigado.

O Deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, parabenizo, neste momento, o

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, porque, por meio do acordo realizado, rejeitamos um

veto à proposta de lei de sua autoria. Na verdade, a Assembleia promulgará o projeto

de lei. Gostaria de parabenizar o Deputado Dalmo Ribeiro Silva, autor da matéria.

Aproveitando o ensejo, no mesmo diapasão do Deputado João Leite, quero festejar a

notícia publicada pelo jornal “Folha de S.Paulo”, que mostra o Governador Aécio

Neves como o mais popular, mais bem aceito do País. Sabemos que, nos últimos

meses, o jornal “Folha de S. Paulo” não tem tido boa-vontade com o governo mineiro,

mas teve de se dobrar diante das evidências. A pesquisa feita pelo Instituto Datafolha

mostra que, indiscutivelmente, o Aécio Neves, pelo trabalho à frente do Estado de

Minas Gerais, é hoje o Governador mais respeitado, mais popular e de maior

aceitação em todo o País. Não poderia deixar de fazer este registro. Muito obrigado,

Sr. Presidente.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Muito obrigado, Sr. Presidente, Deputado José

Henrique. Inicio minhas palavras agradecendo aos nossos pares que votaram contra

o Veto à Proposição de Lei nº 18.941, de minha autoria, que institui o Caminho da Fé.

Trata-se de um projeto importante da rota da peregrinação, que se inicia na cidade de

Tambaú, passa por 17 cidades, particularmente em minha cidade natal e também do

Deputado Mosconi, Ouro Fino, e termina em Aparecida, no Estado de São Paulo.

Passará, ainda, por Borda da Mata, Inconfidentes, Ouro Fino, Paraisópolis e Sapucaí-

Mirim. Isso vem ao encontro, sem dúvida alguma, do desejo de todos os romeiros e

peregrinos que costumam pagar suas promessas e prestar devoção à padroeira do

Brasil. Esse projeto, Sr. Presidente e Srs. Deputados, a quem quero mais uma vez

agradecer, trata-se de um trabalho feito desde longa data nesta Casa. Várias

audiências públicas foram feitas. Já estivemos em Aparecida e nos reunimos com

todos os Prefeitos das cidades que participam da rota. Todos estão aguardando, com

muita ansiedade, essa norma que torna legal e constitucional a rota do Caminho da

Fé nos Estados de Minas e de São Paulo. Devo dizer a V. Exa. que um projeto

semelhante ao que tramita nesta Casa está também na Assembleia Legislativa do

Estado de São Paulo, seguindo o mesmo percurso que inicia esse projeto tão
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importante no setor da religiosidade e da fé do povo brasileiro. Fico muito feliz.

Parabenizo todos os peregrinos e as associações dos romeiros que há muito tempo

fazem o mesmo trajeto, como se faz em Santiago de Compostela.

Quero também festejar, Sr. Presidente, na linha dos Deputados João Leite e

Lafayette de Andrada, a alegria maior pela liderança do nosso Governador Aécio

Neves. Nós, mineiros e parlamentares, acompanhamos, há longa data, o entusiasmo

desse governo excepcional, que o tornou o melhor e mais bem-avaliado Governador

do País, que hoje desponta como o favorito para enfrentar as eleições à Presidência

da República. Temos muito a festejar. O Governador, desde o início, lançou essa

semente pelo seu espírito de governabilidade, de seriedade e de transparência

pública. Hoje, mais do que nunca, estamos iniciando uma trajetória pelos jornais de

São Paulo e de Minas Gerais. Com certeza, no centenário de Tancredo Neves, no

próximo ano, ofereceremos ao Brasil um mineiro da mesma estirpe, da mesma

linhagem, da mesma ética e, principalmente, da mesma vontade de servir o País.

Ofereceremos o nome de Aécio Neves. Temos que comemorar. A Assembleia

Legislativa, desde o primeiro momento, acompanhou esse processo com muita

ansiedade, o que desencadeará uma cruzada cívica em todo o País, garantindo-se

essa reserva moral de Minas Gerais para o Brasil. Queremos dizer ao nosso

Governador que estamos festejando com ele, com todo o seu Secretariado e com o

nosso Vice-Governador, Prof. Anastasia, esse momento importante, em que Minas

está despontando. Aécio está chegando, e os brasileiros estão preparados e ávidos

para colocar alguém na Presidência da República com a mesma responsabilidade, a

mesma dedicação e o mesmo espírito público que teve para governar Minas Gerais.

O Brasil só terá a ganhar com Aécio Neves. Hoje, mais que nunca, os anais registram

o nome de Aécio Neves, seu passado, sua história, seu espírito cívico e seu exemplo

de vida. Isso é o que um homem público pode oferecer à política de nosso país.

O Deputado Weliton Prado - Em primeiro lugar, vale questionar os investimentos do

governo do Estado. Tenho comigo dados de investimentos do BNDES no setor de

energia elétrica. O BNDES investirá R$13.000.000.000,00 ao ano. Pergunto que valor

investirão o BDMG e os outros órgãos ligados ao governo. Realmente, deve ser muito

pouco, mas só entrarei nesse assunto depois. Neste momento, devemos comemorar
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mais uma ação da justiça em Montes Claros, que determinou a redução de 12,5% na

tarifa da água, e, além disso, que a Copasa terá de ressarcir os contribuintes desde

2005. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou a redução, em 1/3, no valor

da tarifa de água e esgoto cobrada em Montes Claros. A decisão é da 5ª Câmara

Cível, de 19 de março, que mantém a decisão do Juiz Ricardo Chaves Xavier Brant.

Parabenizo o Juiz por essa vitória. A medida será adotada após a publicação que

deve ocorrer nos próximos dias. Com a decisão, os contribuintes terão a redução de

12,5% na conta de água e a restituição das cobranças indevidas feitas pela Copasa

desde 2005. Ainda ontem, comemoramos com o Fábio, de Montes Claros, essa

decisão da justiça. Foi realmente uma grande vitória.

Outro ponto que gostaria de tratar se refere ao aumento de 150% no valor da multa

por atraso no pagamento da conta de luz, que a Aneel está apresentando para

consulta pública. O Deputado Carlin Moura, aliás, fez um comentário muito bom a

esse respeito, hoje, no Plenário. Intensificaremos nossa solicitação de que, até o dia

27, as pessoas mandem e-mail para a Aneel, discordando da multa, que realmente é

um absurdo. É injustiça para com o consumidor aumentar de 2% para 5% a multa por

atraso no pagamento da conta de luz. Nem a caderneta de poupança rende 2%. A

Cemig ganha muito dinheiro com isso e também com a religação da energia. Só da

emergencial, ela cobra R$21,00 e, com isso, fatura milhões. No ano passado, por

exemplo, faturou R$1.900.000.000,00.

Ontem, em reunião da Diretoria, a Aneel concluiu que a redução tarifária do ano

passado foi menor do que deveria ser. Então, o impacto do aumento do valor da

conta de luz da Cemig será menor. Vamos acompanhar tudo. Participaremos da

audiência pública da Aneel e intercederemos para que o reajuste seja o menor

possível. Na minha avaliação, aliás, nem deveria haver reajuste. Só que a Cemig fez

o pedido e a Aneel sinalizou a possibilidade de concedê-lo. Agora estão vendo se

esse índice cai um pouco. Intensificaremos cada vez mais nosso trabalho para

impedir a cobrança de 150% de multa. Se atrasar o pagamento da conta de luz, o

cidadão terá de pagar 2%, e, depois de 30 dias, a Cemig quer cobrar 5%. Ora, se a

pessoa tem dificuldade de pagar 2%, como poderá pagar 5%? Essa medida é

totalmente descabida e fere o Código de Defesa do Consumidor. Se for aprovada,
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ingressaremos com ações na justiça.

E é bom que saibam que, além disso, continuaremos entrando com outras ações

contra a cobrança da Copasa pelo tratamento de esgoto, mesmo quando o serviço

não está sendo prestado. Isso não podemos admitir. Como você vai pagar por um

benefício que não tem? Isso acontece em grande parte das cidades de Minas Gerais.

A Copasa atende a mais de 600 cidades, e apenas 30% delas têm tratamento de

esgoto. Em muitas cidades, o esgoto corre a céu aberto, é jogado nos rios, nos

córregos, polui, causa mau cheiro e oferece risco à saúde da população. Essa é uma

questão muito séria. É uma falta de respeito com o meio ambiente e, principalmente,

com as pessoas. Entraremos com ações e, mais uma vez, solicitamos a vocês que

denunciem, caso haja esse problema em sua cidade. Se a Copasa está cobrando

pelo tratamento de esgoto sem proporcioná-lo, por favor, enviem todas as

informações para o nosso gabinete, porque entraremos com representações. Já

estamos entrando com uma enxurrada de representações em todo o Estado.

Esperamos que o mérito seja julgado e que consigamos realmente garantir a

proibição do reajuste da Copasa. Já temos uma liminar do STJ proibindo o reajuste.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de

logo mais, às 20 horas, e convocando as Deputadas e os Deputados para a ordinária

também de hoje, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/3/2009

Às 14h37min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gustavo

Valadares, Djalma Diniz, Adalclever Lopes, Irani Barbosa e Rêmolo Aloise, membros

da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado

Gustavo Valadares, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento do Deputado Djalma Diniz, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,

a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
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Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta

e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte

correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, na data mencionada entre

parênteses: dos Srs. Ubirajara Pires Glória, Presidente da Associação dos Amigos do

Bairro Belvedere, e Marcelo Marinho Franco, Presidente das Associações de Bairros

da Zona Sul de Belo Horizonte (7/3/2009). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

os Requerimentos nºs 3.388, 3.402, 3.429 e 3.433/2009. Passa-se à 3ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado Gustavo

Valadares em que solicita reunião de audiência pública conjunta com a Comissão de

Defesa do Consumidor, para discutir a atual situação da Parceria Público Privada da

Rodovia MG-050, o valor do pedágio, o planejamento de obras para os próximos

anos e o balanço das obras já realizadas. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de março de 2009.

Gustavo Valadares, Presidente - Adalclever Lopes - Rêmolo Aloise.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 18/3/2009

Às 14h33min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas Rosângela Reis

e Cecília Ferramenta e os Deputados Walter Tosta, Elmiro Nascimento e Ivair

Nogueira, membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os

Deputados Sargento Rodrigues e Carlin Moura. Havendo número regimental, a

Presidente, Deputada Rosângela Reis, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Walter Tosta, dispensa a leitura da ata da

reunião 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
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matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. Comunica,

ainda, o recebimento do ofício do Sr. Thiago Brandão, do Núcleo de Estudos Ações

sobre Violência no Trabalho, publicado no “Diário do Legislativo”, em 12/3/2009. O

Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou

os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 2.996 e 3.048/2009, em turno único

(Deputado Walter Tosta); 3.030/2009, em turno único (Deputada Cecília Ferramenta).

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, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela

aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.556/2008 (relator: Deputado Walter

Tosta); e pela rejeição, no 1º turno, dos Substitutivos nºs 3 e 4 e da Emenda nº 3, ao

Projeto de Lei nº 1.874/2007 (relatora: Deputada Rosângela Reis). Passa-se à 2ª

Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são

aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 2.811/2008

(relatora: Deputada Cecília Ferramenta); 2.930, 2.931, 2.940, 2.944/2008, este com a

Emenda nº 1; 2.993, 3.007, este com a Emenda nº 1, e 3.013/2009 (relator: Deputado

Walter Tosta); 2.976 e 2.983/2009 (relator: Deputado Ivair Nogueira), que receberam

parecer por sua aprovação. 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 Almir Paraca em que solicita seja

realizada audiência pública para obter as informações que menciona acerca da atual

situação dos recursos humanos da Cemig. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de março de 2009.

Rosângela Reis, Presidente - Cecília Ferramenta - Walter Tosta.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/3/2009

Às 14h47min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana Maria
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Resende e os Deputados Braulio Braz, Ronaldo Magalhães e Dimas Fabiano,

membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Braulio Braz, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento do Deputado Ronaldo Magalhães, dispensa a leitura da ata da reunião

anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão

presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar

pareceres em fase de redação final e acusa o recebimento das seguintes

proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs

2.879 e 2.889/2008 (Deputado Dimas Fabiano); 2.904 e 2.912/2008 (Deputada Ana

Maria Resende) e 2.919 e 2.929/2008 (Deputado Ronaldo Magalhães). 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, cada um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei

nºs 2.879 e 2.889/2008 (relator: Deputado Dimas Fabiano); 2.904 e 2.912/2008

(relator: Deputada Ana Maria Resende) e 2.919 e 2.929/2008 (relator: Deputado

Ronaldo Magalhães), que receberam parecer por sua aprovação. Cumprida a

finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de março de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano - Ronaldo Magalhães.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/3/2009

Às 15h4min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e

os Deputados Juninho Araújo, Getúlio Neiva e Vanderlei Jangrossi, membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Gláucia

Brandão, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do

Deputado Juninho Araújo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e discutir e

votar proposições da Comissão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
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compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua

vez, o parecer pela aprovação, em turno único, do Projeto de Lei nº 1.177/2007 na

forma do Substitutivo nº 1 e pela rejeição da Emenda nº 1 (relator: Deputado

Vanderlei Jangrossi); e o parecer pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº

614/2007 na forma do vencido em 1º turno, com a Emenda nº 1 (relator: Deputado

Getúlio Neiva). 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 Requerimentos nºs

3.425 e 3.440/2009. 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 da Deputada Gláucia Brandão em que solicita seja realizada

audiência pública, com a presença de representante da Promotoria de Justiça de

Defesa do Patrimônio Cultural e de convidados, para apresentar e discutir os

resultados do 4º Congresso do Ministério Público, realizado em Ouro Preto. Cumprida

a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de março de 2009.

Gláucia Brandão, Presidente - Vanderlei Jangrossi - Juninho Araújo.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 19/3/2009

Às 9h36min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Tenente Lúcio,

Eros Biondini e Carlos Gomes, membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental, o Presidente Deputado Tenente Lúcio, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do Deputado Carlos Gomes, dispensa a leitura

da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros

da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante na pauta e comunica o recebimento de ofício do Sr. Raphael

Guimarães Andrade, Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, publicado
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no “Diário do Legislativo” de 12/3/2009. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

os Requerimentos nºs 3.431 e 3.439/2009. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem

do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos

Deputados Tenente Lúcio e Carlos Gomes em que solicitam sejam formulados apelos

ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac -, para que implante um

hotel-escola no Município de Estrela do Sul; à Secretaria de Estado de Meio

Ambiente e ao Instituto Estadual de Florestas, para que criem uma área de lazer às

margens do Rio Bagagem, no Município de Iraí de Minas; à Secretaria de Estado de

Turismo, para que inclua no Programa de Desenvolvimento Turístico Estadual a rota

conhecida como Corredor da Fé, de intensa peregrinação e apelo turístico; à Copasa

- MG, para que implante uma estação de tratamento de esgoto nos Municípios de

Estrela do Sul e Iraí de Minas; Tenente Lúcio em que solicita sejam formulados

apelos à Copasa - MG, para que implante uma estação de tratamento de esgoto no

Município de Indianópolis; à Secretaria de Estado de Turismo, para que inclua o

turismo paleontológico no Programa de Desenvolvimento do Turismo no Estado;

Tenente Lúcio, Carlos Gomes e Eros Biondini em que solicitam seja formulado apelo

à Secretaria de Estado de Cultura, em prol da criação do Museu Dona Beja, no

Município de Estrela do Sul. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de março de 2009.

Tenente Lúcio, Presidente - Carlos Gomes - Juninho Araújo.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL DA EXECUÇÃO DAS

PENAS NO ESTADO, EM 19/3/2009

Às 14h32min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Leite,

Vanderlei Miranda e Wander Borges, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente “ad hoc”, Deputado Vanderlei Miranda, declara

aberta a reunião e comunica que não há ata a ser lida, por se tratar da primeira
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reunião. A Presidência informa que a reunião se destina a eleger o Presidente e o

Vice-Presidente e estabelecer dia e horário das reuniões ordinárias da Comissão. A

seguir, determina a distribuição das cédulas de votação, devidamente rubricadas, e

convida o Deputado João Leite para atuar como escrutinador. Apurados os votos, são

eleitos para Presidente o Deputado João Leite e para Vice-Presidente o Deputado

Vanderlei Miranda, com três e dois votos, respectivamente. O Presidente “ad hoc”

empossa o Presidente eleito, Deputado João Leite, que, ao assumir a direção dos

trabalhos, empossa o Vice-Presidente, Deputado Vanderlei Miranda, e designa como

relator o Deputado Durval Ângelo. Por consenso entre os membros, fica decidido que

a Comissão se reunirá, ordinariamente, às quintas-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, 26 de março de 2009.

João Leite, Presidente - Durval Ângelo - Wander Borges.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 25/3/2009

Às 10h1min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Ivair Nogueira, Domingos Sávio, Elmiro Nascimento, Lafayette de Andrada, Neider

Moreira e Padre João, membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também,

os Deputados Ademir Lucas, Sargento Rodrigues e Weliton Prado. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Délio Malheiros, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do Deputado Elmiro Nascimento, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e

comunica o recebimento de ofício do Sr. Sidney Aparecido Gonçalves de Melo,

publicado no “Diário do Legislativo” de 21/3/2009. O Presidente acusa o recebimento

do Projeto de Lei nº 748/2007, no 1º turno, para o qual designou relator o Deputado

Lafayette de Andrada. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à



____________________________________________________________________________
1101

apreciação do Plenário. Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado Padre

João, que conclui pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.177/2008, no 2º turno, na

forma do vencido no 1º turno com as Emendas nºs 1 e 2, apresentadas por esta

Comissão, o Presidente defere o pedido de vista do Deputado Neider Moreira. Após

discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de

Lei nº 2.827/2008 (relator: Deputado Ivair Nogueira). Anunciada a discussão do

parecer do relator, Deputado Lafayette de Andrada, sobre emendas apresentadas em

Plenário ao Projeto de Lei nº 2.578/2008, o qual conclui pela rejeição do Substitutivo

nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, da Emenda nº 1, da Comissão de

Administração Pública, e das Emendas nºs 2 a 5, apresentadas em Plenário; e pela

aprovação do Substitutivo nº 2, apresentado pela Comissão, fazem uso da palavra os

Deputados Neider Moreira, Sargento Rodrigues, Ademir Lucas, Elmiro Nascimento,

Padre João, Weliton Prado e Lafayette de Andrada, após o que o Presidente defere o

pedido de vista do Deputado Padre João. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

os Requerimentos nºs 3.445 a 3.448, 3.471 e 3.476/2009. Passa-se à 3ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

requerimentos dos Deputados Sargento Rodrigues em que solicita seja encaminhado

ofício ao Secretário de Defesa Social, para que seja reavaliada a suspensão do

pagamento do vale-alimentação aos Agentes Penitenciários e Socioeducativos; Délio

Malheiros em que solicita a realização de audiência pública com o intuito de debater a

queda do repasse do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - aos Municípios

mineiros; e Ademir Lucas em que solicita seja encaminhado ofício ao Governador do

Estado solicitando a suspensão das revisões contratuais, das dispensas imotivadas e

das demissões dos Agentes de Segurança Penitenciários e Agentes de Segurança

Socioeducativos até aprovação do Projeto de Lei nº 2.578/2008, do Governador do

Estado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a extraordinária de

26/3/2009, às 14h30min, para apreciar os Projetos de Lei nºs 2.177/2008, no 2º turno,
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e 2.578/2008, no 1º turno, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de março de 2009.

Délio Malheiros, Presidente - Elmiro Nascimento - Neider Moreira - Padre João.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.242/2007

Comissão de Direitos Humanos

Relatório

De autoria do Deputado Lafayette de Andrada, o projeto de lei em tela visa declarar

de utilidade pública a Associação Feminina e Comunitária Santantonense, com sede

no Município de Santo Antônio do Jacinto.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,

que apresentou, cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a

proposição, conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.242/2007 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Feminina e Comunitária Santantonense, com sede no Município de Santo Antônio do

Jacinto, que tem como finalidade primordial a melhoria da qualidade de vida das

mulheres residentes no Município.

Para tanto, realiza encontros, seminários e debates, de forma a disseminar a

consciência da igualdade de direitos entre homens e mulheres; busca a integração de

suas associadas na sociedade em que vivem; cria núcleos de produção objetivando o

desenvolvimento de atividades produtivas necessárias à sua sobrevivência; celebra

convênios com órgãos públicos e entidades privadas visando ampliar e subsidiar suas

iniciativas. Além disso, protege a saúde da mulher em todas as fases da vida;

defende e garante o seu direito à educação e profissionalização; presta assistência

ao segmento feminino mais carente, promove atividades nas áreas da cultura, do

esporte e do lazer.

Esclareça-se que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem como propósito fazer constar no art. 1º do projeto o nome do Município
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onde tem sede a entidade.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.242/2007,

em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 26 de março de 2009.

Antônio Genaro, relator.

MANIFESTAÇÕES

A Assembleia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, "b" a "d", do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de congratulações com Sr. Jorge de Vasconcelos Safe Júnior por sua posse na

Academia Mineira de Medicina (Requerimento nº 3.327/2009, do Deputado Tiago

Ulisses);

de congratulações com o Presidente da Associação Nacional dos Produtores de

Alho - Anapa - pelas atividades, que menciona, desenvolvidas por essa entidade

(Requerimento nº 3.380/2009, do Deputado Fahim Sawan);

de congratulações com a comunidade do Município de Senador José Bento pelo

transcurso do 46º aniversário de emancipação desse Município (Requerimento nº

3.382/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a comunidade do Município de Consolação pelo transcurso

do 46º aniversário de emancipação desse Município (Requerimento nº 3.383/2009, do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a comunidade do Município de Itapeva pelo transcurso do

46º aniversário de emancipação desse Município (Requerimento nº 3.384/2009, do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Sr. Alexandre Sylvio da Costa, pesquisador da

Universidade Vale do Rio Doce - Univale -, de Governador Valadares, pela

descoberta da aplicabilidade dos resíduos produzidos pelas indústrias que beneficiam

pedras e granitos como fertilizantes (Requerimento nº 3.385/2009, do Deputado Jayro
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Lessa);

de congratulações com o Sr. João Luiz Martins por sua recondução ao cargo de

Reitor da Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP - (Requerimento nº

3.386/2009, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com a Associação das Caminhantes da Estrada Real - Acer -

pela posse de sua nova Diretoria (Requerimento nº 3.387/2009, do Deputado Jayro

Lessa);

de congratulações com o jornal " Hoje em Dia " pela passagem dos seus 21 anos

de veiculação (Requerimento nº 3.388/2009, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com a comunidade do Município de Monjolos pela transcurso do

46º aniversário de sua emancipação (Requerimento nº 3.389/2009, do Deputado

Doutor Viana).

de congratulações com a comunidade do Município de Três Marias pela

comemoração dos 46 anos de emancipação desse Município (Requerimento nº

3.390/2009, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a comunidade do Município de Cachoeira da Prata pela

comemoração dos 46 anos de emancipação desse Município (Requerimento nº

3.391/2009, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a comunidade do Município de Santo Antônio do Itambé

pela comemoração dos 46 anos de emancipação desse Município (Requerimento nº

3.392/2009, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a comunidade do Município de Joaquim Felício pela

comemoração dos 46 anos de emancipação desse Município (Requerimento nº

3.393/2009, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a comunidade do Município de Inimutaba pela

comemoração dos 46 anos de emancipação desse Município (Requerimento nº

3.394/2009, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a comunidade do Município de Diamantina pela

comemoração dos 170 anos de emancipação desse Município (Requerimento nº

3.395/2009, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a comunidade do Município de Felixlândia pela
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comemoração dos 60 anos de emancipação (Requerimento nº 3.396/2009, do

Deputado Doutor Viana);

de aplauso ao Sindicato dos Produtores Rurais de Uberaba pela, pela realização,

nesse Município, do II Fórum de Legislação Ambiental (Requerimento nº 3.401/2009,

do Deputado Fahim Sawan);

de congratulações com a Associação dos Repórteres Fotográficos e

Cinematográficos de Minas Gerais pelos 59 anos de atividades (Requerimento nº

3.402/2009, do Deputado Carlos Pimenta);

de congratulações com a Associação Mineira de Cronistas Esportivos pelos 70

anos de sua fundação (Requerimento nº 3.403/2009, do Deputado Carlos Pimenta);

de congratulações com a comunidade do Município de Marmelópolis pelo

transcurso do seu 46º aniversário de emancipação desse Município (Requerimento nº

3.405/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva).

de congratulações com o Município de Presidente Juscelino pela comemoração dos

seus 46 anos de emancipação (Requerimento nº 3.407/2009, do Deputado Doutor

Viana);

de aplauso ao Sr. Gilson de Carvalho Queiroz Filho pela sua posse como

Presidente do Conselho Regional de Engenharia - CREA - MG (Requerimento nº

3.411/2009, do Deputado Ademir Lucas);

de aplauso à Sra. Maria dos Anjos Oliveira Silva pela sua posse como Presidente

da Associação Comunitária do Bairro Campo Alto do Município de Contagem

(Requerimento nº 3.412/2009, do Deputado Ademir Lucas);

de congratulações com o Sr. José Éder Leite pela posse como Presidente da

Associação dos Sindicatos Ruralistas do Oeste Mineiro - Asrom -, extensiva aos

demais membros da Associação (Requerimento nº 3.413/2009, do Deputado Chico

Uejo);

de congratulações com a Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas

Gerais - Affemg - pela passagem do seu 59º aniversário de fundação (Requerimento

nº 3.414/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu - ABCZ -

pela realização da Expozebu, que este ano completa 75 anos (Requerimento nº
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3.416/2009, do Deputado Vanderlei Jangrossi);

de congratulações com a Cemig pela atuação da Gerência de Relacionamento com

o poder público (Requerimento nº 3.418/2009, do Deputado Alencar da Silveira Jr. e

outros);

de congratulações com o Município de Ouro Fino pelo transcurso do seu 260º

aniversário de emancipação (Requerimento nº 3.419/2009, do Deputado Dalmo

Ribeiro Silva);

de congratulações com o Município de Itajubá pelo transcurso do seu 190º

aniversário de fundação (Requerimento nº 3.423/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva);

de congratulações com a União dos Negros pela Igualdade pela celebração do Dia

Internacional de Combate ao Racismo, a ser comemorado no próximo dia 21 de

março (Requerimento nº 3.424/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Padre Agenor Roberto Silva por assumir como pároco da

Igreja Imaculada Conceição, no Município de Camanducaia (Requerimento nº

3.425/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva).

de congratulações com a Escola Santo Tomás de Aquino por seu 55º aniversário

(Requerimento nº 3.426/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Colégio São Paulo Irmãs Angélicas por seu 70º

aniversário (Requerimento nº 3.427/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Sr. José Olegário, Delegado de Polícia de Itamarandiba, e

Ten. Maurício Aparecido Rocha, responsável pelo destacamento da Polícia Militar

desse Município, pelo brilhante trabalho que vêm desenvolvendo no exercício de suas

funções (Requerimento nº 3.428/2009, do Délio Malheiros);

de aplauso à revista “Viva Belo Horizonte” por seus 10 anos de publicação

(Requerimento nº 3.429/2009, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações ao Cel. PM. Itamar de Oliveira Pacheco Filho pelos serviços

prestados no Comando da 14ª Região da Polícia Militar (Requerimento nº 3.430/2009,

do Deputado Doutor Viana);

de aplauso à ARH Terceirização de Recursos Humanos Ltda. por seus 15 anos de

fundação (Requerimento nº 3.431/2009, do Deputado Doutor Viana);
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de pesar pelo falecimento da Sra. Nysia Coimbra Flores Carone, ex-Deputada

Federal, ocorrido em 4/3/2009 (Requerimento nº 3.432/2009, do Deputado José

Henrique);

de aplauso ao Sr. Wilson Ramos de Jesus por sua eleição para o cargo de

Presidente da Câmara Municipal de Sarzedo (Requerimento nº 3.438/2009, do

Deputado Ademir Lucas);

de aplauso à "Federaminas" por seus 55 anos de fundação. (Requerimento nº

3.439/2009, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com o Padre Darci José Nicioli por sua posse no cargo de Reitor

do Santuário Nacional de Aparecida (Requerimento nº 3.440/2009, do Deputado

Dalmo Ribeiro Silva);

de aplauso aos policiais militares que participaram da operação "Carnaval Seguro",

que culminou com a apreensão de drogas em Governador Valadares. (Requerimento

nº 3.472/2009, da Comissão de Segurança Pública.)
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 31 DE MARÇO DE 2009

ATA

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 18/3/2009

Às 14h34min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Jayro Lessa,

Adelmo Carneiro Leão, Inácio Franco e Lafayette de Andrada, membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Jayro

Lessa, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,

considera-a aprovada e solicita aos membros da Comissão presentes que a

subscrevam. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria

constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão; e comunica o

recebimento da seguinte correspondência, publicada no “Diário do Legislativo” nas

datas mencionadas entre parênteses: comunicação do Deputado Juarez Távora

notificando sua ausência do País no período de 11 a 24/3/2009 (10/3/2009); e ofícios

do Sr. Antônio Carlos Andrada, Conselheiro Corregedor do Tribunal de Contas

(12/3/2009), e da Sra. Maria das Graças Batista de Carvalho, Gerente de Projetos da

Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (14/3/2009). O Presidente acusa o

recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados

a seguir: Projetos de Lei nºs 1.976/2007 (Deputado Antônio Júlio) e 2.872/2008

(Deputado Jayro Lessa), no 1º turno. 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, são aprovados, cada um por sua

vez, os pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 899/2007

(relator: Deputado Inácio Franco) e 2.872/2008 (relator: Deputado Lafayette de

Andrada, em virtude de redistribuição) na forma dos Substitutivos nº 1, da Comissão

de Constituição e Justiça; e 2.763/2008 com a Emenda nº 1, da Comissão de

Constituição e Justiça (relator: Deputado Adelmo Carneiro Leão, em virtude de

redistribuição). O parecer sobre o Projeto de Lei nº 1.976/2007, no 1º turno, deixa de

ser apreciado em virtude de solicitação de prazo regimental pelo relator, Deputado
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Lafayette de Andrada, em virtude de redistribuição. 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 Zé Maia, em que solicita seja realizada audiência

pública para cumprir as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal no que se

refere à demonstração, por parte do Poder Executivo, do cumprimento das metas

fiscais estabelecidas para o Estado em 2008; e Dalmo Ribeiro Silva, em que pleiteia

sejam solicitadas ao Secretário de Fazenda providências para a redução da alíquota

do ICMS incidente sobre a venda de álcool combustível produzido no Estado.

Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de março de 2009.

Jayro Lessa, Presidente - Lafayette de Andrada - Adelmo Carneiro Leão - Antônio

Júlio - Juarez Távora.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.045/2009

Comissão de Direitos Humanos

Relatório

De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Grupo de Mulheres Fazendo Artes, com sede no Município de

Ipatinga.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.045/2009 pretende declarar de utilidade pública o Grupo de

Mulheres Fazendo Artes, com sede no Município de Ipatinga, que tem como

finalidade precípua a melhoria da qualidade de vida das mulheres residentes no
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Município.

Dessa maneira, realiza encontros, seminários e debates, de forma a disseminar a

consciência da igualdade de direitos entre homens e mulheres; busca a integração de

suas associadas na sociedade em que vivem; firma parcerias com órgãos públicos e

privados visando ampliar e subsidiar suas iniciativas.

E ainda: protege a saúde da família e de crianças, jovens e idosos; oferece cursos

profissionalizantes; promove atividades nas áreas da cultura, do esporte e do lazer.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.045/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 27 de março de 2009.

Vanderlei Miranda, relator.
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