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Legislatura

3.4.2009 250
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de Assuntos Municipais e

Regionalização na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

7.4.2009 402

26.3.2009 6ª Reunião Especial da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura - Destinada  à

Entrega ao Sr. Francisco

Pedalino Costa, do Título de

Cidadão Honorário do Estado

de Minas Gerais

1º.4.2009 1
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Especial da Execução das

Penas no Estado

4.4.2009 368

26.3.2009 2ª Reunião Extraordinária da
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Legislatura

2.4.2009 45
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16ª Legislatura
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31.3.2009 5ª Reunião Ordinária da Comissão

de Constituição e Justiça na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura
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31.3.2009 2ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Saúde na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

15.4.2009 691

31.3.2009 4ª Reunião Ordinária da Comissão

de Defesa do Consumidor e do

Contribuinte na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

15.4.2009 692
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de Transporte, Comunicação e

Obras Públicas na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª
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Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura
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1º.4.2009 18ª Reunião Extraordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

7.4.2009 394
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de Direitos Humanos na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

7.4.2009 406
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Tecnologia e Informática na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da
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Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura
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Comissão de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável

na 3ª Sessão Legislativa
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1º.4.2009 6ª Reunião Ordinária da Comissão 8.4.2009 434
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Regionalização na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

1º.4.2009 5ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança Pública

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura
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1º.4.2009 5ª Reunião Ordinária da Comissão

de Fiscalização Financeira e

Orçamentária na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura
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do Trabalho, da Previdência e

da Ação Social na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

14.4.2009 622
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de Minas e Energia na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura
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Comissão de Educação,

Ciência, Tecnologia e

Informática na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

15.4.2009 698

1º.4.2009 3ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

17.4.2009 738
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na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

1º.4.2009 5ª Reunião Ordinária da Comissão

de Cultura na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

23.4.2009 827

1º.4.2009 4ª Reunião Ordinária da Comissão

de Redação na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura
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2.4.2009 23ª Reunião Ordinária da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

4.4.2009 299

2.4.2009 3ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Administração

Pública na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

15.4.2009 699

2.4.2009 4ª Reunião Ordinária da Comissão

de Turismo, Indústria, Comércio

e Cooperativismo na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

17.4.2009 738

2.4.2009 2ª Reunião Ordinária da Comissão

Especial da Execução das

Penas no Estado

23.4.2009 828

2.4.2009 6ª Reunião Ordinária da Comissão

de Participação Popular na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

23.4.2009 830

6.4.2009 2ª Reunião Extraordinária da 15.4.2009 700
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Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização na

3ª Sessão Legislativa Ordinária

da 16ª Legislatura

7.4.2009 24ª Reunião Ordinária da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

9.4.2009 441

7.4.2009 19ª Reunião Extraordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

15.4.2009 653

7.4.2009 6ª Reunião Ordinária da Comissão

de Constituição e Justiça na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

15.4.2009 701

7.4.2009 3ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Saúde na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

15.4.2009 703

7.4.2009 5ª Reunião Ordinária da Comissão

de Defesa do Consumidor e do

Contribuinte na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

17.4.2009 739

7.4.2009 6ª Reunião Ordinária da Comissão

de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

23.4.2009 831

7.4.2009 6ª Reunião Ordinária da Comissão

de Segurança Pública na 3ª

25.4.2009 938
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Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

8.4.2009 25ª Reunião Ordinária da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

14.4.2009 507

8.4.2009 20ª Reunião Extraordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

15.4.2009 672

8.4.2009 6ª Reunião Ordinária da Comissão

de Educação, Ciência,

Tecnologia e Informática na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

23.4.2009 832

8.4.2009 6ª Reunião Ordinária da Comissão

de Fiscalização Financeira e

Orçamentária na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

24.4.2009 877

8.4.2009 6ª Reunião Ordinária da Comissão

do Trabalho, da Previdência e

da Ação Social na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

24.4.2009 878

8.4.2009 6ª Reunião Ordinária da Comissão

de Administração Pública na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

25.4.2009 939
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 1º DE ABRIL DE 2009

ATA

ATA DA 6ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 26/3/2009

Presidência do Deputado Alberto Pinto Coelho

Sumário: Comparecimento - Abertura - Atas - Destinação da reunião - Composição

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

Arlen Santiago - Entrega de título - Palavras do Sr. Francisco Pedalino Costa -

Apresentação musical - Palavras do Secretário Danilo de Castro - Palavras do Sr.

Presidente - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Alberto Pinto Coelho - Weliton Prado - Sargento Rodrigues - Arlen Santiago - Délio

Malheiros - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Neider Moreira - Sebastião Costa.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Às 20h10min, declaro aberta a

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

trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura das atas das

duas reuniões anteriores.

Atas

- O Deputado Sebastião Costa, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura das atas

das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião à entrega ao Sr. Francisco Pedalino Costa do

título de Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais, concedido pelo Governador

do Estado por meio de decreto publicado em 12/12/2008, a requerimento do

Deputado Arlen Santiago.

Composição da Mesa

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

Secretário de Estado de Governo, representando o Governador do Estado, Aécio
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Neves; Francisco Pedalino Costa, Diretor-Geral da Imprensa Oficial do Estado de

Minas Gerais e Presidente da Associação Brasileira de Imprensas Oficiais; Aécio

Cunha, ex-Deputado Federal e Estadual, representando os amigos do homenageado;

e Deputado Arlen Santiago, autor do requerimento que deu origem a esta solenidade.

Registro de Presença

O locutor - Registramos a presença dos Exmos. Srs. Ciro Otávio Borja Pinto,

Cônsul da República do Suriname; Agílio Monteiro Filho, Ouvidor-Geral Adjunto do

Estado de Minas Gerais; Wander Melo Miranda, representando o Reitor da UFMG,

Prof. Ronaldo Tadeu Pena; da Exma. Sra. Celeste Leite Fróes, Chefe do Escritório de

Representação da Unimontes em Belo Horizonte, representando o Reitor, Prof. Paulo

César de Almeida; dos Exmos. Srs. Glycon Terra Pinto, ex-Deputado Estadual e Vice-

Diretor-Geral da Imprensa Oficial; Idelfonso Silveira, assessor da diretoria do Instituto

Histórico e Geográfico de Minas Gerais; Luiz Eduardo Oliva, Presidente do Diário

Oficial de Sergipe; Fernando Tolentino de Sousa Vieira, Diretor-Geral da Imprensa

Nacional; Ricardo Buarque Franco Neto, Subsecretário da Associação Nacional dos

Procuradores Federais; Fernando Antônio França, Subsecretário do Trabalho,

Emprego e Renda; Ronan Ramos, representando o Senador Eduardo Azeredo;

Evanderson Xavier, Prefeito Municipal de Cambuquira; Vereador Paulo César da

Costa, Presidente da Câmara Municipal de Cambuquira; Ambrósio Pinto, ex-

Deputado Estadual; Vereador Leonardo Mattos, da Câmara Municipal de Belo

Horizonte; Toninho Horta, músico e compositor; e dos membros da Associação

Brasileira das Imprensas Oficiais.

Execução do Hino Nacional

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

pelo Conjunto de Câmara da Orquestra Sinfônica da Polícia Militar de Minas Gerais,

sob a regência do maestro Sgt. Sepúlveda.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Arlen Santiago

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

do Estado de Minas Gerais, caro amigo e grande líder; Danilo de Castro, Secretário

de Estado de Governo, representando o Exmo. Sr. Aécio Neves, Governador do
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Estado de Minas Gerais; Deputado Federal Aécio Cunha, esse grande mineiro de

tantos amigos; Francisco Pedalino Costa, Diretor-Geral da Imprensa Oficial do Estado

de Minas Gerais e Presidente da Associação Brasileira das Imprensas Oficiais,

homenageado desta noite; Deputado Fábio Avelar; senhores e senhoras; boa noite.

Francisco Pedalino, gostaria de cumprimentar as pessoas que trazem mais alegria

para a sua vida, como sua esposa Sílvia Pedalino; seus filhos Ana, Fábio, Felipe e

Cláudio Pedalino; e seus netos Mel Maria Pedalino, Pedro Pedalino e Mateus

Pedalino, que hoje dão a esta Assembleia e ao povo de Minas Gerais a alegria de o

fazer feliz.

Meu caro conterrâneo, o que estamos realizando aqui é uma cerimônia de

confirmação. Algo como uma crisma que confirma o batismo. Entregar a Francisco

Pedalino Costa o título de Cidadão Honorário de Minas Gerais significa dar título de

posse a quem, na realidade, já é proprietário.

O Prof. Pedalino - e assim me permito chamá-lo pela liberdade que me concede a

admiração e o respeito que por ele tenho - é dessas figuras que encarna bem Minas

Gerais. Nele estão todas as virtudes do nosso povo. Sentimento de nacionalidade,

liberdade, austeridade, honestidade, amizade e companheirismo são apenas alguns

dos traços de sua personalidade, que o fazem esse grande mineiro.

Ser mineiro não é tão-somente nascer em território mineiro, falar “uai”, viver um

estado de mineiridade. Ser mineiro é carregar consigo os valores morais e éticos de

um povo que tem um compromisso com a liberdade e o respeito humano.

Francisco Pedalino, que fez do direito, como Procurador Federal, e da economia,

como professor, suas paixões profissionais, nasceu irmão de Minas. Ainda jovem

deixou o Rio de Janeiro e veio morar em Cambuquira com a família. Aqui cumpriu

todos os ritos de passagem de sua vida; viveu a sua pré-adolescência e

adolescência, casou-se, formou sua família de quatro filhos e sete netos.

Desde sempre foi um mineiro, embora, num período de sua vida, tenha sido um

morador de fim de semana em Cambuquira, em função de suas atividades como

Procurador no Rio de Janeiro.

Francisco Pedalino, aqui estão alguns dos inúmeros amigos que você fez ao longo

de sua vida. Vários deles viveram com você experiências e lições que forjaram a
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mineiridade. Permita-me, professor, citar, entre muitos que aqui estão, seja de corpo

ou de alma, o nosso eterno Deputado Aécio Cunha, figura que, ao longo de sua vida

e de sua atividade política, dignificou Minas e que é bem um símbolo do é que ser

mineiro, pois encarna plenamente nossos valores mais caros. É desses valores que o

Brasil anda carente hoje. Que nos desculpem nossos irmãos de outros Estados, mas

o Brasil anda bem precisado de um choque de mineiridade, para que possa seguir

seu caminho rumo ao desenvolvimento e ao crescimento econômico, com justiça e

paz social.

Meus amigos, em boa hora a Assembleia Legislativa resolveu marcar esta

solenidade que concede ao Prof. Francisco Pedalino Costa sua segunda

naturalidade. Nas horas em que vivemos as angústias é que devemos procurar os

bons exemplos, que sempre nos servem como sinalizadores. Vivemos hoje, no Brasil,

uma imensa crise de desconfiança em nossas instituições. Nunca foi tão difícil ser

homem público. Sobre nós, pairam todas as dúvidas, todas as suspeitas. Há uma

generalização ignóbil, como se todos nós que ocupamos cargos públicos, como

agentes políticos ou servidores, não passássemos de um bando de aproveitadores,

em busca apenas do enriquecimento fácil e sem nenhum compromisso com a Nação.

A vida do Prof. Francisco Pedalino Costa é um exemplo de que estão errados os que

generalizam, que acusam sem ter, na maioria das vezes, condições morais para fazê-

lo. Pedalino tem uma vida dedicada ao País. Uma leitura rápida de seu currículo

mostra isso. Foram muitos os cargos importantes que ocupou, convocado para

missões junto a organismos nacionais e internacionais.

Pelo muito que já fez pelo nosso povo, ele poderia estar descansando em sua

Cambuquira, onde fez questão de manter sua casa, apesar de ter trabalhado em

vários outros lugares. Mas não. Como bom mineiro, tem o senso da responsabilidade

e o compromisso com as coisas públicas. Toda a sua competência, a sua dedicação

profissional e, acima de tudo, a sua sensibilidade humana estão a serviço da

Imprensa Oficial de Minas Gerais, do nosso povo e do grande Governador dos

mineiros, Aécio Neves. Aceitou o desafio de comandar uma das mais tradicionais

instituições do nosso Estado, uma instituição de fundamental importância para a

administração pública. E aqui estão praticamente todos os membros da Associação
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Brasileira de Imprensas Oficiais do Brasil, participantes de um encontro que, por feliz

coincidência, realiza-se em Belo Horizonte, e que conhecem o tamanho do desafio

enfrentado pelo nosso novo conterrâneo. Sua missão cresce de importância se

considerada dentro de um contexto mais amplo, que é o choque de gestão aplicado

em Minas Gerais pelo Governador Aécio Neves. Foi esse choque que assegurou a

Minas Gerais condições de multiplicar por 10 sua capacidade de investimento em

infra-estrutura, um trabalho que tem o reconhecimento do Brasil.

A propósito, permitam-me relatar aqui, como ilustração da importância da

modernização administrativa do Estado, uma conversa que tive na noite de ontem,

em São Paulo, com o ex-Ministro Delfim Netto. Após uma palestra feita por ele, no

encerramento do Encontro Nacional de Gestores de Educação Superior,

conversávamos sobre pesquisa publicada na primeira página do jornal “Folha de

S.Paulo”, que mostra o Governador Aécio Neves como o mais bem avaliado de todos

os Governadores do Brasil.

Delfim, inegavelmente uma das mais brilhantes inteligências deste país, não se

mostrou surpreso com a avaliação, atribuindo-a à competência do Governador Aécio

e ao fato de - repito aqui, literalmente, o que ele disse - este “ter ao seu lado o Vice-

Governador Antônio Anastasia, o mais competente gestor público brasileiro”.

Todos sabemos que uma das características do bom administrador é a sua

capacidade de montar boa equipe. É o que se vê hoje em Minas, que tem uma equipe

de gestores da mais alta competência e, junto ao corpo de funcionários, tem

superado todas as metas ao alcance dos mineiros. Sem dúvida, o Prof. Francisco

Pedalino Costa é um dos expoentes desse corpo gestor. Seu trabalho traz a marca

da mineiridade: ousadia, austeridade e trabalho em equipe. Sem alardes,

mineiramente em seu canto, ele transformou a nossa Imprensa Oficial, que hoje é a

mais moderna e tem o melhor corpo profissional do País.

Minas lhe deve mais essa, professor. Um dia ainda haveremos de lhe pagar. Hoje

estamos pagando outra dívida: a do agradecimento de ter escolhido ser, como nós,

das Minas Gerais. Obrigado, conterrâneo.

Entrega de Título

O locutor - Neste instante, o Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da
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Assembleia Legislativa, fará a entrega ao Sr. Francisco Pedalino Costa do título de

Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais, passando-lhe às mãos o diploma. O

título de cidadania traz os seguintes dizeres: “Cidadania Honorária do Estado de

Minas Gerais. O Governador do Estado de Minas Gerais, nos termos do decreto

publicado no dia 12 de dezembro de 2008, e a requerimento da Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais, concede ao Dr. Francisco Pedalino Costa o

título de Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais por sua relevante contribuição

para o engrandecimento da terra mineira”.

O Sr. Presidente - Convido os demais componentes da Mesa a acompanhar-me na

entrega.

- Procede-se à entrega do título.

Palavras do Sr. Francisco Pedalino Costa

Exmos. Srs. Alberto Pinto Coelho, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado

de Minas Gerais; Deputado Arlen Santiago, a quem devo a honra de desfrutar este

momento; Danilo de Castro, Secretário de Governo do Estado, com quem tenho

trabalhado com grande intimidade e disposto o meu desenvolvimento em função do

que tenho recebido de apoio; Aécio Neves, meu companheiro de infância.

Cumprimento ainda a todos, agradecendo a presença de vários colegas de longa

data, de vários companheiros das diversas associações que já presidi e ainda

presido. A presença de vocês aqui me emociona e traz grande satisfação.

Com o registro no Cartório de Registro Civil, onde consta filiação, local e data de

nascimento da pessoa, nasce a sua identidade. Isso independe da vontade do

cidadão. Com o correr do tempo, o indivíduo radicado e convivendo em grupos

sociais identificados, vê-se integrado à comunidade em que vive. Isso pode ocorrer

nos limites de sua origem ou fora deles. É a fase das brincadeiras, da descoberta dos

amigos, da formação da personalidade, do despertar da vontade própria. Nesta

condição, a pessoa já começa a perscrutar sobre o que lhe reserva o futuro. A

curiosidade aflora, e as indagações ganham seus pensamentos. É o momento da

escolha. Titubeante e ainda longe da convicção, as cortinas das várias alternativas se

abrem em par, deixando à sua frente a luz distante que faz com que, de forma

solitária, ainda que animada por exemplos, tenha de orientar seus passos ao
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encontro do que representará o leito por onde encetará sua trajetória. Avizinha-se a

decisão que indicará sua verdadeira identidade, aquela que resulta de hábitos

adquiridos, do linguajar regional, dos costumes das pessoas naturais. Descobre-se

agora a chegada de novos tempos. Consciente - ou mesmo por via de conseqüência -

a pessoa, já capacitada para discernir sobre o que adotar como base de sua

sustentação futura, incorpora uma postura que a identificará. Será médico, advogado,

engenheiro, político, comerciante, bancário, funcionário público, trabalhador rural,

industriário, entre tantas outras atividades que se somam no grande complexo de que

se compõe a Nação. Concomitantemente, é eleito o local onde será exercida a sua

atividade.

A dupla nacionalidade, hoje prática comum entre os países, no meu caso, é uma

particularidade. A partir deste momento, serei detentor de duas naturalidades, fato já

acontecido com várias pessoas em diversos Estados deste imenso Brasil. Brasil de

hábitos, costumes e vocações tão diferenciadas, mas unificado pela língua, pela

religião, sobretudo pela teima de continuar brasileiro, independentemente da

localidade onde nasceram ou com a qual se identificaram. Cada região brasileira tem

características destacadas. Com formação de riqueza decorrente da produção

agrícola, capitaneada pelo café e pela cana-de-açúcar, o Brasil tornou-se um país

diversificado. Todas as fontes pesquisadas e expostas ao conhecimento humano têm

sido invadidas e dominadas de forma a fazer do País um centro de cultura avançada

mundial, como exportador e importador de “commodities”, produtos acabados e de

ciência e tecnologia.

Nesse particular, Minas Gerais aparece como participante ativo dessas ofertas.

Afinal, Minas Gerais não é Minas, é Minas Gerais. É a Minas da Zona da Mata, do

Norte de Minas, do Jequitinhonha, do Mucuri, do São Francisco, do Vale do Aço, do

Sul de Minas, do Triângulo Mineiro. E cada área, do seu jeito, dá a sua parcela de

contribuição para, juntas, constituírem este Estado único e indivisível, a oferecer o

São Francisco e a maior rede rodoviária do País, que aponta para todos os cantos do

Brasil como ostensivos elementos de integração nacional. É a Minas Gerais onde o

sol, ao nascer, traz sempre a expectativa de ver seus campos dourados à espera de

uma robusta colheita.
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Ao longo da minha vida, lotado no Rio de Janeiro, onde desempenhei minha

profissão como Procurador Federal e Professor de Economia na UFRJ, a cada sexta-

feira, após às 16h30min, ia para Cambuquira, no Sul de Minas, a 370km do Rio, para

desfrutar do fim de semana que se estendia até à meia-noite de domingo, na cidade

em que tive a honra de ser agraciado com o Título de Cidadão Cambuquirense. Ali

usufruía do convívio dos meus familiares, notadamente de meus filhos, ainda

pequenos, e dos muitos companheiros que comigo festejavam as brincadeiras que

eram inventadas e as histórias que eram repetidas um sem-número de vezes. Essa é

um faceta do povo mineiro: gostar de histórias, criar apelidos, rir do malfeito. Entre as

histórias que repito sem medo de ser repetitivo, conto a de seu José, homem rico,

mas sovina, que, ao despertar da televisão, viu toda a sua família se interessar em ter

uma. Resistindo, mas vencido, seu José comprou uma. Foi uma festa para a família e

para os vizinhos. Tinha gosto de cinema. Um dia, a televisão apresentou defeito, e

seu José chamou um técnico de nome Louva-Deus. Ao chegar, o profissional

perguntou: “Qual o defeito da TV, seu José?”. Após uma parada, respondeu: “Bem,

quando tem vulto, ela não proseia; quando ela proseia, não tem vulto”. Essa história,

mesmo repetida, estimula gargalhadas. Casos como este compõem o rico folclore

mineiro. E foi essa Minas Gerais de céu límpido, de clima ameno, de explícita beleza

e de águas curativas que marcou minha vida e me fez reconhecido por muitos como

mineiro de nascimento, título que agora recebo e que confirma a minha mineiridade,

graças ao decreto de 11/12/2008, pelo que, sensibilizado, agradeço ao

Excelentíssimo Sr. Governador do Estado, Aécio Neves da Cunha, e aos que o

enriqueceram com suas assinaturas, o Secretário de Governo, Danilo de Castro, e a

Secretária de Planejamento e Gestão, Renata Vilhena. A todos os que deram o

melhor dos seus esforços, à Imprensa Oficial de Minas Gerais, e à Associação

Brasileira de Imprensas Oficiais - Abio -, aqui participante com todo o seu corpo, dirijo

meus mais sinceros agradecimentos, representando Minas Gerais, agora meu Estado

também. Agradeço também aos meus pares da Anpaf e da Apaferj, aqui presentes;

ao Deputado Arlen Santiago, pela honra e distinção recebida com o projeto de sua

iniciativa, que deu origem a esta conquista; ao Deputado Alberto Pinto Coelho,

Presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e a todos os Deputados desta
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Casa, pela aprovação desta elevada honraria. Aqui elejo um nome: Aécio Cunha,

amigo e irmão por escolha, para demonstrar o apego e o apreço que dedico a todos

os amigos que me cercam e também aos que a distância me têm na lembrança. À

Sílvia, minha mulher, doce companheira de todos os dias, a meus primos queridos

aqui presentes, aos meus quatro filhos, noras e netos, que tantas alegrias já me

trouxeram, rendo meu tributo de afeição e carinho. Que Deus abençoe a todos. Muito

obrigado.

Apresentação Musical

O locutor - Neste instante, ouviremos o Coral da Imprensa Oficial de Minas Gerais,

sob a regência do maestro Paulo Henrique Campos, o qual interpretará a música

“Carinhoso”, de Pixinguinha.

- Procede-se à apresentação musical.

Palavras do Secretário Danilo de Castro

Caro Presidente Alberto Pinto Coelho, pessoa que realmente goza de uma

confiança sem reserva do Governador Aécio Neves, que tem dito reiteradas vezes

que grande parte do sucesso de seu governo está no apoio irrestrito que tem

recebido desta Casa Legislativa, cujo líder, por quatro anos, é o Deputado que nos

honra com o cargo de Presidente; Diretor-Geral da Imprensa Oficial, homenageado

desta noite, meu caro amigo, companheiro de governo, Francisco Pedalino; meu caro

amigo Deputado Federal Aécio Cunha, uma das figuras que representam a ética da

política, um paradigma de postura. É sempre bom lembrar que o Deputado Federal

Aécio Cunha recusou um cargo vitalício, às vésperas, praticamente, de assumi-lo,

após suspeição da imprensa de que estaria negociando o cargo. Aécio foi exemplo

para Minas e hoje é exemplo de ética e retidão para o seu filho, que tão bem atua à

frente do Executivo de Minas. Caro amigo Deputado Arlen Santiago, parabenizo-o

pela iniciativa desse tão merecido título; caros Deputados Fábio Avelar e Sebastião

Costa; familiares do homenageado, por intermédio da sua esposa Sílvia, saúdo-os.

Incumbiu-me o Governador Aécio Neves de trazer um fraterno abraço ao seu amigo

e colaborador Francisco Pedalino. Não podia deixar de estar aqui, pela amizade, pelo

que me une ao Francisco Pedalino, em termos de trabalho. O Título de Cidadão

Honorário é dado às pessoas que não nasceram naquela terra, mas a ela prestaram
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grande serviço. Pedalino é exemplo disso. Hoje atua com muita competência à frente

de um órgão importante, que divulga os atos do governo e exige total transparência.

Ninguém melhor que Pedalino, pelo seu passado, pela sua vida, para ocupar o cargo

de Diretor-Geral, que exige transparência. Quiséramos todos nós chegar a sua idade

com a sua vitalidade, com o seu dinamismo e entusiasmo e, sobretudo, com o seu

senso administrativo. Você honra a todos nós que participamos do governo. Você

chegou aqui numa feliz coincidência, quando Minas Gerais vive um momento

histórico. Temos um Governador jovem, ungido pela modernidade, que faz com que a

voz de Minas seja ouvida e respeitada em todo o País; um Governador que trouxe

auto-estima ao mineiro; um Governador que mudou a história de Minas. Em todos os

setores do Estado, há uma obra importante do governo; em todas as regiões de

Minas, existe participação efetiva desse governo, como o Proacesso, que hoje liga

224 cidades por asfalto; a universalização da telefonia celular; o Máquinas para o

Desenvolvimento, que ofereceu máquinas a cidades que nunca tinham ouvido falar

em máquinas. O governo mostra realmente o que Minas é. Esse é o governo que o

Brasil espera ter, daqui a pouco tempo. Muito obrigado. Grande abraço ao meu amigo

Pedalino.

Palavras do Sr. Presidente

Exmo. Secretário de Governo, competente, operoso e fraterno amigo Danilo de

Castro, representando o Governador Aécio Neves; Exmo. Diretor-Geral da Imprensa

Oficial e Presidente da Associação Brasileira de Imprensas Oficiais, nosso

homenageado e novo cidadão honorário de Minas Gerais, Dr. Francisco Pedalino

Costa; ex-Deputado Federal Aécio Cunha, figura referencial na política de Minas

Gerais; e Exmo. Deputado Arlen Santiago, autor do requerimento que solicitou a

concessão do título ao homenageado, brilhante e operoso parlamentar, boa noite.

Saúdo o ex-Deputado Federal Leonardo Mattos e Vereador nesta Capital; e os

ilustres pares que compõem este Parlamento mineiro, Deputados Fábio Avelar,

Presidente da Comissão de Meio Ambiente, e Sebastião Costa, Presidente do

Conselho de Ética desta Casa, presentes nesta reunião.

Quero registrar a presença de dois ex-parlamentares, o ex-Deputado Glycon Terra

Pinto, meu companheiro do Partido Progressista, e o Deputado Ambrósio Pinto; dos
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familiares do nosso homenageado, sua esposa, Sílvia Pedalinho; os filhos Ana

Pedalino, Fábio Pedalino, Felipe Pedalino e Cláudio Pedalino; os netos Mel Maria

Pedalino; Pedro Pedalino e Mateus Pedalino; demais familiares; amigos; senhoras e

senhores, tornar-se mineiro é demonstrar uma identificação profunda com este

Estado, aderindo à sua cultura e tomando como sua bandeira os interesses maiores

de seus cidadãos.

A forma como tornou-se mineiro o Prof. Francisco Pedalino Costa, nascido no Rio

de Janeiro e com uma carreira pública ali iniciada e aprimorada como Procurador

Federal e docente universitário, deve-se a uma notável atuação à frente da nossa

Imprensa Oficial, que naturalmente o levou a presidir a Associação Brasileira das

Imprensas Oficiais.

Além de modernizar o órgão, uma autarquia responsável pela publicação do “Minas

Gerais”, com suas versões eletrônica e impressa, vem reafirmando o caráter íntegro e

a credibilidade do diário oficial. Instituição fundamental do Estado de Direito

Democrático, a Imprensa Oficial é, antes de tudo, um elemento de transparência na

mediação entre as ações do governo e a sociedade. Sendo a fonte mais fiel para o

acompanhamento dos atos dos três Poderes, já é um instrumento consagrado pela

história, desfrutando da total confiança de nossos cidadãos.

Propugnando a união dos diversos diários oficiais, na condição de Presidente da

Associação Brasileira das Imprensas Oficiais, o Prof. Francisco Pedalino acredita,

ardorosamente, na autonomia de cada Estado dentro do sistema federativo, também

uma das grandes linhas de atuação desta Assembleia e da atual legislatura. Ao

mesmo tempo, defende os diários oficiais de toda discriminação, inclusive em sua

forma impressa, mostrando-se internacionalmente atualizado. Para comprovar a

necessidade da imprensa pública como organismo de ordenação social, está aí o

exemplo da recente criação do “Diário Oficial da Comunidade Européia”, publicado

simultaneamente em cinco idiomas.

Criada em Ouro Preto, no alvorecer da República, com sua publicação regularizada

em 1892, no Centenário do Martírio de Tiradentes, nossa Imprensa Oficial responde a

uma idéia mais antiga, que remonta ao Império, já reclamada quando da promulgação

da Constituição de 1824, como porta-voz dos atos dos administradores da província.
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Transferida para Belo Horizonte, foi instalada no histórico prédio da Avenida Augusto

de Lima, que abrigou suas diversas modernizações, culminando com a total

sistematização e informatização dos trabalhos. A Imprensa Oficial também edita, há

mais de quatro décadas, o “Suplemento Literário’, tão importante não apenas para a

literatura nacional mas também para nossas artes visuais e gráficas. Há alguns anos,

sob o comando do Prof. Francisco Pedalino Costa, com sua competência e uma visão

ampla e atualizada da importância das publicações oficiais, o “Minas Gerais” vem se

mantendo como modelo e referência para inúmeras edições congêneres, tanto no

âmbito dos Estados quanto dos Municípios. Portanto é com grande orgulho que

reconhecemos o trabalho desse mineiro honorário, que adotou a luta por nossos

valores e a defesa de nossas mais caras aspirações como povo. Muito obrigado.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus agradecimentos às autoridades e

aos demais convidados pela honrosa presença e, cumprido o objetivo da convocação,

encerra a reunião, convocando as Deputadas e os Deputados para a extraordinária

de terça-feira, dia 31, às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a

ordinária na mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do

dia anunciada foi publicada na edição de 31/3/2009). Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.642/2007

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em epígrafe visa a

declarar de utilidade pública a entidade São Geraldo Futebol Clube, com sede no

Município de Itabirito.

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

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

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

do Regimento Interno.

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 1.642/2007 pretende declarar de utilidade pública o São Geraldo

Futebol Clube, com sede no Município de Itabirito, entidade de caráter desportivo,

que tem como finalidade incentivar a prática de esportes especializados, além de

atividades recreativas e culturais.

Com esse intuito, participa de todas as competições oficiais promovidas na região,

buscando a integração de seus associados com a comunidade.

Diante dessas considerações, acreditamos ser a instituição merecedora do título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.642/2007,

em turno único.

Sala das Comissões, 31 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.681/2008

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Instituto Bola Preta, com sede no

Município de Elói Mendes.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 15/8/2008 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 2.681/2008 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Instituto Bola Preta, com sede no Município de Elói Mendes.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica 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.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 28 que as

atividades dos seus Diretores, Conselheiros e associados não serão remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e

no art. 32 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

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 2.681/2008.

Sala das Comissões, 31 de março de 2009.

Chico Uejo, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Gilberto Abramo - Dalmo

Ribeiro Silva - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.857/2008

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento do Bairro Fernão Dias -

Codefer -, com sede no Município de Esmeraldas.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4/11/2008 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 2.857/2008 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Conselho de Desenvolvimento do Bairro Fernão Dias, com sede no Município de

Esmeraldas.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro
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atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o § 1º do art. 17 determina

que seus Diretores, Conselheiros, sócios, instituidores, benfeitores ou equivalentes

não perceberão remuneração, vantagens ou benefícios, em razão de suas atividades;

e o art. 36 dispõe que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente

será destinado a instituição congênere, com sede e atividades preferencialmente no

Município de Esmeraldas, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 2.857/2008.

Sala das Comissões, 31 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Chico Uejo, relator - Gilberto Abramo - Padre

João - Ronaldo Magalhães.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.023/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Zezé Perrella, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento Comunitário dos

Amigos do Município de Ressaquinha, com sede nesse Município.

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 3.023/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Desenvolvimento Comunitário dos Amigos do Município de

Ressaquinha.

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 e não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 28 que as

atividades dos seus Diretores e Conselheiros, bem como as dos associados, não

serão remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de qualquer lucro, gratificação,

bonificação ou vantagem; e no art. 32 que, na hipótese de sua dissolução, o

patrimônio remanescente será destinado a instituição congênere, com personalidade

jurídica, 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 3.023/2009.

Sala das Comissões, 31 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ronaldo Magalhães -

Padre João - Chico Uejo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.037/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Grupo Folclórico Nossa Senhora de Fátima,

com sede no Município de Monte Belo.

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 3.037/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o
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Grupo Folclórico Nossa Senhora de Fátima, com sede no Município de Monte Belo.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica e funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 37 que as

atividades dos seus dirigentes, Conselheiros, sócios, instituidores, benfeitores ou

equivalentes não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de

vantagens por qualquer forma ou título; e no art. 41 que, na hipótese de sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere,

legalmente constituída e registrada no Conselho Nacional de Assistência Social ou a

entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.037/2009.

Sala das Comissões, 31 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Padre João - Chico Uejo - Ronaldo

Magalhães.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.065/2009

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em epígrafe visa

declarar de utilidade pública a Associação de Amigos e Ex-Alunos do Colégio Luís

Gama, com sede no Município de Juiz de Fora.

Examinada a proposição preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

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

Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, conforme preceitua o art. 103,

I, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.065/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Amigos e Ex-Alunos do Colégio Luís Gama, com sede no Município de Juiz de

Fora, entidade de natureza filantrópica, cultural, educacional, esportiva e de

assistência social, sem fins lucrativos.

Além de resgatar a história do Colégio Luís Gama, especialmente o trabalho social

ali desenvolvido, a entidade tem como finalidades provocar a reflexão sobre a

importância dos estudos e dos esportes para melhoria da qualidade de vida e a

construção de uma sociedade sem violência e promover cursos e oficinas para o

aprendizado, crescimento e capacitação de seus associados, possibilitando o acesso

à cidadania.

Diante dessas considerações, acreditamos ser a instituição merecedora do título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.065/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 31 de março de 2009.

Maria Lúcia Mendonça, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.069/2009

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

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

Examinada a proposição preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

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

Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, conforme preceitua o art. 103,

I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.069/2009 pretende declarar de utilidade pública o Esporte

Clube Cristalino, com sede no Município de Pompéu, organização sem fins lucrativos,

fundada em 1954, que tem como finalidade a promoção do civismo e da cultura física.
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Com esse propósito, incentiva a difusão do esporte, principalmente por meio da

prática do futebol, além da realização de reuniões, torneios e competições, buscando

a integração de seus associados e a comunidade em que estão inseridos.

Diante dessas considerações, acreditamos ser a instituição merecedora do título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.069/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 31 de março de 2009.

Carlin Moura, relator

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.081/2009

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 Associação de Convivência, Sabedoria e Experiência –

Acse –, com sede no Município de Caratinga.

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 3.081/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Convivência, Sabedoria e Experiência, 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, funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.
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Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 27 que as

atividades de seus Diretores, Conselheiros e associados não serão remuneradas,

sendo-lhes vedado auferir qualquer forma de receita ou provento. Além disso, o art.

42 preceitua que, na hipótese de dissolução da Associação, o patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.081/2009.

Sala das Comissões, 31 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ronaldo Magalhães -

Padre João - Chico Uejo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.083/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Almir Paraca, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Agricultores Familiares Orgânicos e

Terapeutas Naturalistas de Manhuaçu e Região – Agrifom –, com sede no Município

de Manhuaçu.

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 3.083/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Agricultores Familiares Orgânicos e Terapeutas Naturalistas de

Manhuaçu e Região.

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.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 24 que as

atividades dos seus Diretores, Conselheiros e associados não serão remuneradas; e

no art. 31 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.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.083/2009.

Sala das Comissões, 31 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto Abramo -

Ronaldo Magalhães - Chico Uejo - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.085/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dimas Fabiano, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Esportiva Kimura, com sede no Município

de Belo Horizonte.

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 3.085/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Esportiva Kimura, com sede no Município de Belo Horizonte.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
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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 Capítulo II, no item

aspectos gerais, que as atividades dos seus Diretores e associados não serão

remuneradas; e no Capítulo IV - inciso IV, que, na hipótese de sua dissolução, o

patrimônio remanescente será destinado a entidade beneficente.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.085/2009.

Sala das Comissões, 31 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ronaldo Magalhães -

Chico Uejo - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.095/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 344/2009, 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 São Joaquim de

Bicas.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 13/3/2009 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 3.095/2009 tem por finalidade dar a denominação de Escola

Estadual Antônio Ribeiro da Silva à Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio

– EJA –, situada na Penitenciária Professor Jason Soares Albergaria, no Município de

São Joaquim de Bicas.

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
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no art. 30, que lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos de

interesse local e suplementar as legislações federal e estadual, para atender às suas

peculiaridades. Para o Estado membro, a regra básica está consagrada no § 1° do

art. 25, que lhe faculta tratar das matérias que não se enquadram no campo privativo

da União ou do Município.

À luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios públicos não

constitui assunto de competência privativa da União ou do Município, podendo ser

objeto de disciplina jurídica por parte do Estado membro.

No plano infraconstitucional, a Lei nº 13.408, de 1999, estabelece as condições

para se dar nome aos próprios do Estado. Segundo suas normas, é competência do

Legislativo dispor sobre a matéria e a escolha deve recair em nome de pessoa

falecida que se tenha destacado por notórias qualidades e 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° 3.095/2009.

Sala das Comissões, 31 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto Abramo -

Ronaldo Magalhães - Padre João - Chico Uejo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.097/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Vanderlei Jangrossi, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Aposentados e Pensionistas

de Pedro Leopoldo - AAPPL -, com sede nesse Município.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 13/3/2009 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 3.097/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Aposentados e Pensionistas de Pedro Leopoldo.

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. 26 que as

atividades de seus Diretores e Conselheiros não serão remuneradas; e no art. 30,

parágrafo único, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente

reverterá a entidade congênere, com personalidade jurídica, com sede e atividades

preponderantes no Município de Pedro Leopoldo, devidamente registrada nos órgãos

públicos.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.097/2009.

Sala das Comissões, 31 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ronaldo Magalhães -

Padre João - Chico Uejo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.102/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, o projeto de lei em tela visa declarar

de utilidade pública a Associação Jenipapense de Assistência à Infância - Ajenai -,

com sede no Município de Jenipapo de Minas.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 19/3/2009 e encaminhada a
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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 3.102/2009 objetiva declarar de utilidade pública a Associação

Jenipapense de Assistência à Infância, com sede no Município de Jenipapo de Minas.

Os requisitos para que as associações e fundações em funcionamento no Estado

sejam declaradas de utilidade pública estão estabelecidos 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 pela ocupação dos respectivos

cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 37 de seu estatuto determina que seus diretores,

conselheiros, sócios, instituidores, benfeitores ou equivalentes não percebem

remuneração em razão do exercício de suas competências e que o art. 42 preceitua

que, no caso de dissolução da Associação, o patrimônio remanescente será

destinado a entidade congênere, registrada no Conselho Nacional de Assistência

Social, ou a uma entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.102/2009 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 31 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Ronaldo Magalhães -

Gilberto Abramo - Padre João - Chico Uejo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.103/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo revogar o título de utilidade pública da entidade denominada Ação Social São
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Miguel – Aciel –, com sede no Município de Santos Dumont.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 19/3/2009 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 3.103/2009 tem por finalidade revogar o título de utilidade

pública da entidade denominada Ação Social São Miguel, com sede no Município de

Santos Dumont, outorgado pela Lei nº 11.593, de 2/9/94.

De acordo com a Lei nº 12.972, de 1998, podem ser declaradas de utilidade pública

as associações e fundações constituídas no Estado com o fim exclusivo de servir

desinteressadamente à coletividade, desde que comprovem possuir personalidade

jurídica, estar em funcionamento há mais de um ano e ser seus dirigentes idôneos e

não remunerados por suas atividades.

O art. 3º da referida norma estabelece que qualquer cidadão ou entidade poderá

requerer, mediante representação fundamentada, a revogação do ato declaratório de

utilidade pública da entidade que deixar de cumprir as finalidades para as quais foi

constituída ou deixar de preencher quaisquer dos requisitos mencionados. Ainda, o §

1º desse dispositivo dispõe que a representação com o pedido deve ser formulada ao

Poder Legislativo, se o título de utilidade pública tiver sido concedido por lei, ou ao

Poder Executivo, se concedido por decreto.

No caso em tela, o Presidente da Ação Social São Miguel enviou ao autor da

proposição o Ofício nº 5/2009, comunicando que, por decisão da assembleia geral

extraordinária, realizada em 29/12/2008, a referida entidade foi extinta, em razão do

que solicita a baixa do título de utilidade pública que lhe fora concedido pela Lei nº

11.593, de 2/9/1994. Ressalte-se que foram apensados à proposição os documentos

comprobatórios da extinção, devidamente registrados em cartório.

A apresentação do projeto de lei em análise orienta-se pela Lei Complementar nº

78, de 2004, que dispõe sobre a elaboração, a alteração e a consolidação das leis do

Estado e determina, em seu art. 13, que uma lei deve ser modificada por meio de

outra lei que lhe dê nova redação, acrescente ou revogue dispositivo.
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Ao revogar o título de utilidade pública outorgado pela Lei nº 11.593 à Ação Social

São Miguel, a proposição analisada cessa a vigência daquela norma expressamente,

o que não aconteceria simplesmente por meio de sua não-utilização.

Por fim, é importante salientar que o § 2º do art. 3º da Lei nº 12.972 determina que

a entidade cujo ato de declaração de utilidade pública tiver sido revogado não poderá

obter novo título no período de dois anos contados da data da revogação.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.103/2009.

Sala das Comissões, 31 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Ronaldo Magalhães - Chico

Uejo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.106/2009

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 Lar de Meninas Maddalena Medioli – Lameb –, com

sede no Município de Betim.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 19/3/2009 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 3.106/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o Lar

de Meninas Maddalena Medioli, com sede no Município de Betim.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica e funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo
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exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 28 que as

atividades dos seus Diretores, Conselheiros e associados não serão remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e

no art. 32 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

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 3.106/2009.

Sala das Comissões, 31 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Chico Uejo - Ronaldo Magalhães - Padre

João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.107/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Irani Barbosa, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária Cultural Felício dos Santos, com sede no

Município de Mateus Leme.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 19/3/2009 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 3.107/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária Cultural Felício dos Santos, com sede no Município de

Mateus Leme.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídos no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a
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entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de um ano e sua

diretoria é formada por pessoas idôneas, não remunerados pelo exercício de suas

funções.

Note-se que o estatuto da instituição determina no art. 4º que as atividades de seus

dirigentes não serão remuneradas; e no art. 19 que, na hipótese de sua dissolução, o

patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere, de fins não

econômicos.

Esclareça-se que a Emenda nº 1, apresentada na parte conclusiva deste parecer,

tem como objetivo corrigir o nome do Município sede da entidade, que passará de

Mateus Leme para Felício dos Santos.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.107/2009 com a seguinte Emenda nº 1.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária Felício dos

Santos, com sede no Município de Felício dos Santos.”.

Sala das Comissões, 31 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Chico Uejo, relator - Gilberto Abramo - Ronaldo

Magalhães - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.108/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Helvécio, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Cidade Alta – ACCA –

, com sede no Município de Peçanha.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 19/3/2009 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
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O Projeto de Lei nº 3.108/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária Cidade Alta, com sede no Município de Peçanha.

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. 28 determina que as

atividades dos Diretores e Conselheiros, bem como as dos associados, não são

remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de qualquer lucro, gratificação,

bonificação ou vantagem. Além disso, o art. 32 dispõe que, na hipótese de dissolução

da Associação, o patrimônio remanescente será destinado a instituição 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 3.108/2009.

Sala das Comissões, 31 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto Abramo -

Ronaldo Magalhães - Padre João - Chico Uejo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.112/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Durval Ângelo, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação de Corredores de Rua de Sapucaí-Mirim –

Acosm -, com sede no Município de Sapucaí-Mirim.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20/3/2009 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 3.112/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Corredores de Rua de Sapucaí-Mirim.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, e funciona há mais

de um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 5º determina que a

entidade não remunera seus Diretores, Conselheiros ou associados; e o art. 8º dispõe

que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a

entidade congênere, preferencialmente que tenha o mesmo objeto social da

organização extinta.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.112/2009.

Sala das Comissões, 31 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Chico Uejo - Ronaldo Magalhães - Padre

João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.117/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Domingos Sávio, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Asilo Raimundo Nonato Alvim, com sede no

Município de Conceição da Barra de Minas.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20/3/2009 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 3.117/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Asilo Raimundo Nonato Alvim, com sede no Município de Conceição da Barra de

Minas.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas e não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o inciso IV do art. 28

determina que a entidade não remunera seus Diretores, Conselheiros, associados,

instituidores, benfeitores ou equivalentes; e o inciso V do mesmo dispositivo 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, com sede e atividades preferencialmente no Município de

Conceição da Barra de Minas, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.117/2009 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 31 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Gilberto Abramo - Ronaldo

Magalhães - Chico Uejo - Padre João.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.243/2008

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro da Silva, a proposição em epígrafe tem por

objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Itajubá o imóvel que

menciona.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10/4/2008 e distribuída a
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esta Comissão, à qual compete examiná-la preliminarmente quanto aos aspectos

jurídico, constitucional e legal, nos termos dos arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento

Interno.

Em 29/4/2008, esta relatoria solicitou fosse o projeto baixado em diligência à

Secretária de Estado de Planejamento e Gestão, a fim de que se manifestasse sobre

a alienação pretendida.

Atendida a solicitação, passamos ao exame da matéria.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei nº 2.243/2008 de autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Itajubá uma área de 10.485m², conforme descrição no Anexo da

proposição, a ser desmembrada do imóvel situado na Rua Brasópolis, Bairro São

Judas Tadeu, nesse Município, e registrado no Livro nº 21.137, a fls. 1/2v do Livro 2,

no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itajubá.

O art. 18 da Constituição mineira exige a autorização legislativa para a alienação de

imóveis públicos. No plano infraconstitucional, o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de

1993, que regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal e institui normas para

licitações e contratos da administração pública exige, além da referida autorização, a

subordinação do contrato ao atendimento do interesse público. Nesse sentido, o

parágrafo único do art. 1º da proposição prevê que a referida área será destinada à

instalação de órgãos municipais ligados à preservação do meio ambiente.

Mesmo sendo o imóvel transferido a outro ente da Federação, o respectivo contrato

deve ser revestido de garantia, que, neste caso, está prevista no art. 2º do projeto em

questão, que estabelece o retorno do bem ao patrimônio do doador se, no termo

avençado, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

Cabe ressaltar que a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, por meio da

Nota Técnica nº 351/2008, posicionou-se favoravelmente à pretendida transferência

de domínio, uma vez que a Secretaria de Estado de Educação, órgão ao qual o

imóvel se encontra vinculado, concorda com a doação e sua utilização não foi

demandada por nenhum órgão estadual.

Ressalte-se, ainda, que o Prefeito Municipal de Itajubá defende a necessidade e a

importância dessa doação, por ter o imóvel a finalidade de abrigar as instalações de
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órgãos municipais ligados à preservação do meio ambiente em benefício da

comunidade.

Atendendo o projeto em análise aos preceitos legais que o disciplinam, não

encontramos óbice à sua tramitação nesta Casa.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 2.243/2008.

Sala das Comissões, 31 de março de 2009.

Chico Uejo, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto Abramo - Ronaldo

Magalhães - Padre João - Delvito Alves - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER PARA 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.358/2008

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por meio da Mensagem nº 209/2008, o Governador do Estado enviou a esta Casa o

projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o Departamento de Estradas de

Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER/MG – a doar ao Estado de Minas Gerais

os imóveis que especifica, situados nos Municípios de Uberlândia e Unaí.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo”, em 10/5/2008 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.

Durante sua tramitação, foi-lhe anexado o Projeto de Lei nº 3.104/2009, do

Deputado Luiz Humberto Carneiro, que autoriza o DER/MG a doar ao Município de

Uberlândia o imóvel que especifica.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.358/2008 pretende conferir a necessária autorização

legislativa para que o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas

Gerais – DER/MG – possa doar ao Estado de Minas Gerais os seguintes imóveis:

área de 5.000m² a ser desmembrada da área total de 288.134m², correspondente às

glebas 1-3 e 4, situada na Fazenda do Óleo, no Município de Uberlândia, conforme

registro a fls. 251 do Livro 3-AE, no Cartório do Primeiro Registro de Imóveis e
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Hipotecas da Comarca de Uberlândia; e área de 5.000m² a ser desmembrada da área

total de 10.000m², situada na Quadra 6 do Bairro Santa Luzia, no Município de Unaí,

conforme matrícula nº 11.805, de 15/5/83, no Cartório de Registro de Imóveis da

Comarca de Unaí.

A matéria deve observar a Constituição mineira, no art. 18, que exige autorização

legislativa para alienação de bem imóvel do Estado e, em seu § 5º, estende a

obrigação para suas autarquias e fundações.

No âmbito infraconstitucional, a Lei Federal nº 8.666, de 1993, que regulamenta o

art. 37, XXI, da Constituição Federal e institui normas para licitações e contratos da

Administração Pública, no inciso I de seu art. 17, impõe aos órgãos da administração

direta e a entidades autárquicas e fundacionais, além da referida autorização, a

necessidade de interesse público devidamente justificado.

Na sua mensagem, o Governador informa que o Conselho de Administração da

autarquia, por meio da Deliberação nº 1/2008, de 28/2/2008, acolheu solicitação da

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Semad -,

qual seja ceder os imóveis para implantação de Núcleos de Gestão Ambiental,

conforme prevê o parágrafo único do art. 1º do projeto, o que comprova o

atendimento do interesse público

Ainda na defesa do interesse coletivo, o art. 2º da proposição determina que os

imóveis reverterão ao patrimônio do doador se, no prazo de cinco anos, contados da

lavratura da escritura pública de doação, não lhes tiver sido dada a destinação

prevista.

Já o Projeto de Lei nº 3.104/2009, anexado à proposição em análise, tem por

escopo autorizar o DER/MG a doar ao Município de Uberlândia toda a área

correspondente à Fazenda do Óleo – 288,134m² –, para a construção de habitações

de interesse social.

Cabe ressaltar que, no Município de Uberlândia, a Secretaria de Estado de Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Semad - já procedeu à instalação de seu

Núcleo de Gestão Ambiental em outro imóvel, o que dispensa a transferência da área

de 5.000m², a ser desmembrada do terreno de 288.134m², ao Estado, prevista pelo

Projeto de Lei nº 2.358/2008.
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Em decorrência disso, acatamos a pretensão apresentada pelo Projeto de Lei nº

3.104, de doar a área total das glebas 1-3 e 4 da Fazenda do Óleo ao Município de

Uberlândia, para a construção de habitações populares, por meio do Substitutivo nº 1,

apresentado ao final deste parecer.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 2.358/2008 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Autoriza o Departamento de Estradas do Rodagem do Estado de Minas Gerais -

DER/MG - a doar os imóveis 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 Estado de Minas Gerais imóvel constituído por área

de 5.000m² (cinco mil metros quadrados), a ser desmembrada da área total de

10.000m², situada na Quadra 6 do Bairro Santa Luzia, compreendida entre as Ruas

Antônio Brochado, Antônio Gonçalves, Patos de Minas e Philadelfo de Souza Pinto,

no Município de Unaí, conforme matrícula nº 11.805, de 15/5/83, no Cartório de

Registro de Imóveis da Comarca de Unaí.

Parágrafo único - O imóvel descrito no “caput” deste artigo destina-se à implantação

de Núcleo de Gestão Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável - Semad.

Art. 2º - Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais

- DER-MG - autorizado a doar ao Município de Uberlândia imóvel constituído por área

com 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 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. 3º - Os imóveis de que trata esta lei reverterão ao patrimônio do doador se, no

prazo de cinco anos contados da lavratura das escrituras de doação, não lhes tiverem
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sido dadas as destinações previstas.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 31 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Chico Uejo - Gilberto

Abramo - Padre João - Sebastião Costa - Ronaldo Magahães.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.935/2008

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o Projeto de Lei nº 2.935/2008 “determina a

utilização de seringas de agulha retrátil no Estado”.

Publicada no “Diário do Legislativo” no dia 5/12/2008, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e de Fiscalização Financeira e

Orçamentária.

Vem, agora, a esta Comissão para exame preliminar quanto aos aspectos de

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do disposto no art. 188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em exame torna obrigatória a utilização de seringas de agulha retrátil em

hospitais e clínicas públicos e privados. Seringas retráteis, segundo a proposição, são

as que acoplam a agulha dentro do êmbolo ao final de cada utilização, sem a

necessidade de sua retirada para colocação em lixo especial ou para outra

destinação.

A matéria se insere no domínio da competência legislativa estadual, conforme o

disposto no art. 24, inciso XII, da Constituição Federal, segundo o qual compete à

União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre proteção da

saúde.

Por sua vez, os arts. 196 e 186 das Constituições Federal e Estadual,

respectivamente, dispõem que a saúde é direito de todos e dever do Estado,

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de

doenças e de outros agravos.

No plano infraconstitucional, a Lei Federal nº 9.782, de 1999, que define o Sistema
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Nacional de Vigilância Sanitária e cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária -

Anvisa -, dispõe em seu art. 2º, III, que compete à União, no âmbito do Sistema

Nacional de Vigilância Sanitária, normatizar, controlar e fiscalizar produtos,

substâncias e serviços de interesse para a saúde, competindo à Amvisa proceder à

implementação e à execução do disposto no citado inciso. Por sua vez, o art. 7º, IV,

da norma citada dispõe que é da competência da Anvisa estabelecer normas e

padrões sobre limites de contaminantes, resíduos tóxicos e outros elementos que

possam trazer risco à saúde. E ainda, segundo o art. 2º do Regulamento da Anvisa,

aprovado pelo Decreto nº 3.029, de 16/4/99, a Agência tem por finalidade promover a

proteção da saúde da população por meio do controle sanitário da produção e da

comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, incumbindo

à entidade em questão, respeitada a legislação em vigor, regulamentar, controlar e

fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública.

É importante mencionar também a NR-32, a Norma Regulamentadora para

Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde no Brasil, editada pelo

Ministério do Trabalho e Emprego em 2005, com a participação do Ministério da

Saúde, que estabelece as diretrizes básicas para a implementação de medidas de

proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde. Essa

norma trata dos diferentes fatores de risco a que estão expostos os trabalhadores,

inclusive a utilização dos materiais perfurocortantes. No capítulo “Das Medidas de

Proteção”, a NR-32 dispõe que cabe ao empregador providenciar recipientes e meios

de transporte adequados para materiais infectantes, bem como garantir aos

empregados, de forma continuada, a implementação de medidas que minimizem a

exposição aos agentes contaminantes. Nesse mesmo capítulo, veda o reencape e a

desconexão manual de agulhas, bem como prevê a utilização de material

perfurocortante com dispositivo de segurança.

O Ministério da Saúde e a Anvisa têm criado medidas para a segurança em relação

a material biológico. Entre essas medidas podemos citar a edição da RDC 302, da

Anvisa, sobre biossegurança, a publicação de manuais (“Exposição Ocupacional a

Material Biológico MS/99”,“Controle de Infecção Hospitalar”, “Diretrizes Gerais para o

Trabalho em Contenção com Material Biológico”) e a constituição de uma comissão
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de biossegurança.

Quanto aos resíduos sólidos dos serviços de saúde – RSS –, sabe-se que seu

correto gerenciamento reduz significativamente a contaminação do lixo comum e,

conseqüentemente, do meio ambiente. Dessa forma, evitam-se os acidentes com

profissionais que trabalham diretamente no processo de coleta, armazenamento,

transporte, tratamento e destinação desses resíduos.

Os RSS são regulamentados pela Resolução nº 5/93, do Conselho Nacional do

Meio Ambiente – Conama –, que dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos

resíduos dos serviços de saúde. A referida norma define infectantes perfurocortantes

como seringas, agulhas, escalpes, ampolas, vidros de um modo em geral, qualquer

material pontiagudo ou que contenha fios de corte capazes de causar perfurações ou

cortes. A mesma resolução classifica os resíduos em grupos, enquadrando os

perfurocortantes no Grupo E.

A Anvisa também trata do tema na RDC nº 306, de 2004, que contém o

regulamento técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. O item

1.3, que trata da identificação desses resíduos, estabelece, no subitem 1.3.6, um

conjunto de medidas que permite o reconhecimento específico dos perfurocortantes,

segundo a NBR-7500 da ABNT.

Como se vê, a proposição em estudo insere-se nesse contexto de proteção da

saúde, conferindo densidade normativa a disposições previstas em termos mais

genéricos nos textos constitucionais, os quais servem de balizamento para a atuação

legiferante no plano estadual.

De outra parte, é importante dizer que não há, no caso em estudo, regra instituidora

de reserva de iniciativa que impeça este Parlamento de deflagrar o processo

legislativo sobre a matéria.

Assim sendo, entendemos que o projeto sob comento deve prosperar nesta Casa

Legislativa.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 2.935/2008.

Sala das Comissões, 31 de março de 2009.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Chico Uejo - Padre

João - Ronaldo Magalhães.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.962/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 335/2009, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o Poder Executivo a permutar

com José Barcelos Costa os imóveis que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 5/2/2009 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”, combinado com o

art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei nº 2.962/2009 de conferir autorização legislativa para que o

Poder Executivo possa efetuar a permuta de um terreno de propriedade do Estado,

com área de 2.530,83m², situado na Av. Presidente Juscelino Kubitscheck, entre as

estacas 36 + 800m a 49 + 10m - estaqueamento do projeto DER-MG Via Expressa

Leste-Oeste - trecho do Anel Rodoviário - Avenida III - lote 10, em Belo Horizonte,

remanescente da área de 34.111m², desapropriada para a construção da Via

Expressa Leste-Oeste, registrado sob o nº 18.495, do Livro 2, no Cartório do 3º Ofício

de Registro de Imóveis da Comarca de Belo Horizonte, por outro, pertencente a José

Barcelos Costa, constituído pelos lotes nºs 2 e 3-A, da quadra 14, 5ª seção, do Bairro

São Francisco, em Belo Horizonte, registrados sob as matrículas nºs 66.008 e

72.198, respectivamente, do Livro 2, no Cartório do 6º Ofício de Registro de Imóveis

da Comarca de Belo Horizonte.

Para a alienação de patrimônio do Estado, o art. 18 da Constituição mineira exige

autorização legislativa e avaliação prévia. No âmbito infraconstitucional, a Lei Federal

nº 8.666, de 1993, que regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal e institui

normas para licitações e contratos da administração pública, no inciso I do art. 17,

impõe que a transferência de domínio esteja subordinada à existência de interesse

público devidamente justificado.
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O imóvel do Estado, situado no local denominado Fazenda do Tejuco, faz parte da

margem da Via Expressa Leste-Oeste, mas é bastante irregular, pois é sobra de

terreno e área de difícil edificação, o que impossibilita o desenvolvimento de projeto

de aproveitamento por parte da administração estadual. Já os lotes pertencentes a

José Barcelos Costa, localizados no Bairro São Francisco, a quatro quarteirões do

Anel Rodoviário, entre as Avenidas Carlos Luz e Presidente Antônio Carlos, são

regulares e possuem topografia adequada para a realização de quaisquer

benfeitorias.

É do interesse da administração pública a aquisição desses lotes, pois, atualmente,

é locatária de um galpão no Bairro São Francisco, utilizado pela Bolsa de Materiais,

projeto que permite a transferência de equipamentos em desuso ou postos em

disponibilidade entre os órgãos públicos, reduzindo gastos com aquisição e

armazenamento de materiais de consumo.

Como o imóvel do Estado confronta ao fundo com o Loteamento Califórnia, o

responsável por esse empreendimento, José Barcelos Costa, tem interesse na área

para criar um trecho de acesso para a Via Expressa.

Com relação à avaliação prévia, o Parecer Técnico nº 88/2008 informa que, de

acordo com pesquisas e consultas realizadas e análise simplificada dos fatores de

comparação influenciáveis, como localização, características topográficas e

características do imóvel, o terreno estadual, com área total de 2.530,83m², foi

avaliado em R$154.380,63. Já o Laudo de Avaliação nº 61/2007, utilizando o Método

Comparativo Direto de Dados de Mercado, fundamentou o valor apontado para o

imóvel de José Barcelos Costa, com área total de 1.033,77m², em R$154.949,80

(valor atualizado pelo Parecer Técnico SEAG nº 148/2008).

O projeto preceitua, no seu art. 2º, que não haverá torna entre as partes, uma vez

que o interesse dos envolvidos no negócio jurídico justifica a efetivação da permuta.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 2.962/2009.

Sala das Comissões, 31 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Padre João - Ronaldo
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Magalhães - Chico Uejo.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.980/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Arlen Santiago, “institui desconto no Imposto

sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA – aos contribuintes e dá outras

providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 6/2/2009, foi a proposição distribuída a esta

Comissão, para receber parecer quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,

nos termo do disposto no art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposta em análise pretende instituir desconto no Imposto sobre a Propriedade

de Veículos Automotores – IPVA – para os contribuintes que não tenham incorrido em

infração de trânsito.

Ao justificar a proposta, o autor enfatiza que o Código de Trânsito Brasileiro impõe

pesadas multas em decorrência das infrações de trânsito, sendo consentâneo admitir

o desconto no valor do imposto como forma de premiar os bons motoristas

proprietários de veículos automotores.

O IPVA é um tributo de competência do Estado, instituído segundo o comando

insculpido no art. 155, III, da Constituição Federal.

Nesse contexto, foi editada a Lei nº 14.937, de 23/12/2003, que dispõe sobre o

IPVA e dá outras providências. A norma define o contribuinte do tributo, dispõe sobre

o campo de incidência, o fato gerador, os casos de isenção, as alíquotas, nos exatos

limites da competência que foi atribuída ao Estado e ao Distrito Federal pela Carta da

República.

Insere-se na órbita de competência desta Casa Legislativa a edição de normas

sobre a matéria, em obediência ao comando insculpido no art. 61, III, da Constituição

mineira.

Poder-se-ia argumentar a inexistência de estudos ou, mesmo, a contrapartida

necessária para a compensação da perda de receita decorrente da implementação da
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proposta, conforme a exigência constante na Lei Complementar nº 101, de 4/5/2000,

mais conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, como acompanhamento de

propostas dessa natureza.

Ocorre que as medidas cogitadas no projeto em tela estão longe de constituir perda

de receita para os cofres públicos. Ao reverso, representarão incentivo para a

melhoria do trânsito nas rodovias e grandes cidades mineiras, o que representará

economia e proveito para toda a comunidade.

Entendemos, portanto, não haver impedimento que inviabilize a tramitação do

projeto nesta Casa.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 2.980/2009.

Sala das Comissões, 31 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Gilberto Abramo - Chico

Uejo - Ronaldo Magalhães - Padre João.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.012/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Fábio Avelar, o Projeto de Lei nº 3.012/2009 dispõe sobre a

obrigatoriedade de citação do crédito ao legislador autor de lei no Estado.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 13/2/2009, a proposição foi distribuída a

esta Comissão para receber parecer quanto a sua juridicidade, constitucionalidade e

legalidade, nos termos do disposto no art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em exame estabelece que toda menção ou reprodução, escrita ou falada,

de texto legal deverá ser posfaciada com a citação do crédito à autoria do respectivo

legislador.

A apresentação de um projeto de lei vincula-se à vontade de seu autor, razão pela

qual, em atenção ao princípio da publicidade, o texto da proposição apresentada é

publicado na íntegra, com a identificação do autor e acompanhado da justificação.
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Contudo, após a aprovação da proposição no âmbito do Legislativo, desaparece o

nome de seu autor. A medida legislativa que se pretende instituir objetiva preservar,

na matéria aprovada e transformada em norma jurídica, a indicação do nome do

parlamentar responsável por sua propositura.

Sob o prisma jurídico-constitucional, é preciso dizer que a matéria veiculada no

projeto em exame insere-se no campo de competência legislativa do Estado, em

razão do disposto no art. 25, “caput”, e seu § 1º da Constituição Federal, a seguir

transcritos:

“Art. 25 - Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que

adotarem, observados os princípios desta Constituição.

§ 1º - São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas

por esta Constituição.”.

De outra parte, inexiste regra instituidora de reserva de iniciativa que impeça este

Parlamento de deflagrar o devido processo legislativo sobre a matéria.

Isso posto, não vislumbramos óbices de ordem jurídico-constitucional que possam

inviabilizar a proposição.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 3.012/2009.

Sala das Comissões, 31 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Chico Uejo - Padre

João - Ronaldo Magalhães.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 2 DE ABRIL DE 2009

ATAS

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 31/3/2009

Presidência dos Deputados Doutor Viana e Hely Tarqüínio

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

Correspondência: Mensagens nºs 346 a 348/2009 (encaminhando os Projetos de Lei

nºs 3.151 a 3.153/2009, respectivamente), do Governador do Estado - Ofício nº

7/2009 (encaminhando o Projeto de Lei nº 3.154/2009), do Presidente do Tribunal de

Justiça - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei

nºs 3.155 a 3.167/2009 - Projeto de Resolução nº 3.168/2009 - Requerimentos nºs

3.525 a 3.545/2009 - Requerimentos da Deputada Cecília Ferramenta (2) - Oradores

Inscritos: discursos dos Deputados Sargento Rodrigues, Padre João, Getúlio Neiva e

Weliton Prado; Questão de Ordem - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

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

Leão - Ademir Lucas - Almir Paraca - Ana Maria Resende - Antônio Carlos Arantes -

Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlos Gomes -

Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Délio Malheiros -

Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo -

Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gustavo Valadares

- Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora - Juninho

Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Maria

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

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.
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Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 14h15min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Sargento Rodrigues, 3º-Secretário, nas funções de 2º-Secretário,

procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

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

seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 346/2009*

Belo Horizonte, 26 de março de 2009.

Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Apraz-me encaminhar à consideração dessa egrégia Assembleia o apenso projeto

de lei, no exercício de competência que me confere privativamente o inciso V do art.

90 da Constituição do Estado.

Diz a presente proposta de se alterar dispositivo da 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.

Especificamente, o escopo desta iniciativa, sem ônus para o Estado, será o de

garantir aos oficiais de registro de imóveis - a exemplo do que ocorre com oficiais de

registro civil - que apliquem o percentual de 5,66% sobre sua receita para fins de

ressarcimento, em processos fundiários nos quais se prevê isenção do pagamento de

emolumentos para os beneficiários. Tal medida se impõe como de justiça social

desde o advento da Lei nº 18.041, de 13 de janeiro de 2009, que ampliou o universo



____________________________________________________________________________
47

desses beneficiários em processos de reforma agrária e regularização de terras

devolutas, destarte afetando as receitas notariais. Nesse contexto, anexamos

Exposição de Motivos firmada pelo Senhor Secretário de Estado Extraordinário para

Assuntos de Reforma Agrária, que poderá subsidiar essa Assembléia no exame do

assunto.

Agradeço desde já pela especial atenção que esse Legislativo certamente reservará

a matéria de tão relevante interesse público.

Atenciosamente,

Aécio Neves, Governador do Estado.

Exposição de Motivos

O Governo do Estado de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado

Extraordinária para Assuntos de Reforma Agrária (Seara) e do Instituto de Terras do

Estado de Minas Gerais (Iter), está desenvolvendo um programa pioneiro de

regularização fundiária no país, para conferir a titularidade de terras devolutas

estaduais aos posseiros que nela residem há mais de cinco anos e que cumpram

outros requisitos legais, em especial no que diz respeito à dimensão do imóvel

ocupado.

Estima-se que exista hoje, em Minas, um contingente aproximado de duzentas mil

famílias ocupando terras não registradas em áreas rurais, em imóveis cuja extensão,

em sua esmagadora maioria, não supera cinqüenta hectares. É esse o enfoque do

programa, eis que a média das titulações em 2008 foi para imóveis de vinte hectares.

Analisando-se as áreas em que prepondera esse verdadeiro “sistema de posses”,

percebe-se nitidamente a afinidade existente entre as áreas não regularizadas e as

regiões mais pobres do Estado. Não por acaso, é no Norte de Minas, Vale do

Jequitinhonha, Vale do Mucuri, Vale do Rio Doce e Alto do Paranaíba que se

encontra a maioria das famílias que exercem posse em terras devolutas estaduais.

Fundamental ressaltar, então, as conseqüências dessa realidade. O pequeno

produtor rural, sem a titularidade de seu imóvel, não terá condições de acessar

crédito para o desenvolvimento de sua atividade (como o Pronaf), ficando

permanentemente atrelado à agricultura de subsistência. Com isso, tampouco o

Município não desenvolverá economia sólida capaz de absorver as novas gerações
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de trabalhadores, o que refletirá diretamente no fluxo migratório da região.

Destarte, para que se possa alterar tal situação nas regiões mais carentes do

Estado, é fundamental que se garanta a segurança jurídica necessária para que o

pequeno produtor rural desenvolva sua atividade, integrando-se, efetivamente, à

cidadania.

Por outro lado, com o processo de regularização massivo, ocorrerá dinamização da

economia municipal, na medida em que centenas de “novos” proprietários terão

condição de acessar crédito e aplicá-lo em sua atividade. Esse capital, então,

circulará no mercado local, ensejando o benéfico efeito cascata.

Ocorre que, para colocar em prática esse positivamente audacioso projeto, foi

necessário instituir isenções em relação a todos os atos praticados pelos titulares dos

cartórios de imóveis que dissessem respeito à população de baixa renda, beneficiada

pela regularização fundiária. Isso porque o pagamento das certidões negativas de

domínio do registro de imóvel, assim como da emissão do respectivo título de

propriedade, inviabilizaria o processo, em virtude da carência da população atingida

pelo programa.

A Lei nº 18.041, de 13 de janeiro de 2009, veio equacionar positivamente a

questão, ao estender o bencefício da isenção do pagamento de emolumentos em

processo fundiário independentemente da dimensão da área. Acontece, porém, que a

atividade cartorial é exercida, de acordo com a Constituição da República, pela

iniciativa privada, por meio de delegação do Poder Público. Assim, é notório que o

ônus da implementação dessa indispensável política pública não poderá ficar a cargo

dos Registradores de Imóveis, mormente daqueles cuja receita é tão modesta quanto

mais pobres são as regiões do Estado.

Nesse contexto, como o ordenamento jurídico prevê a compensação dos atos

gratuitos praticados pelos Oficiais de Registro Civil das Pessoas Naturais, em nome

do princípio constitucional da isonomia, é imperativo que também os Titulares dos

Cartórios de Imóveis sejam contemplados pela medida, sob pena de inviabilizar não

apenas a atividade de registro como, ainda, o próprio programa governamental.

Manoel da Silva Costa Júnior, Secretário de Estado Extraordinário para Assuntos

de Reforma Agrária e Diretor-Geral em exercício do Instituto de Terras do Estado de
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Minas Gerais.

PROJETO DE LEI Nº 3.151/2009

Dá nova redação ao art. 31 da 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.

Art. 1º - O “caput” do art. 31 da Lei nº 15.424, de 30 de dezembro de 2004, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 31 - A compensação ao Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais pelos

atos gratuitos por ele praticados em conformidade com o art. 8º da Lei Federal nº

10.169, de 29 de dezembro de 2000, aplica-se àqueles atos gratuitos praticados

pelos notários e registradores de imóveis a partir de 13 de janeiro de 2009, em

decorrência das Leis nº 14.313, de 19 de junho de 2002, e nº 18.041 de 13 de janeiro

de 2009.

.......................................”.

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

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

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

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM N° 347/2009*

Belo Horizonte, 30 de março de 2009.

Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

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

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

denominação de Escola Estadual Capitão João Lúcio do Carmo, de Ensino

Fundamental e Médio na modalidade de educação de jovens e adultos - EJA, à

Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio - EJA, no Município de Sete

Lagoas.

A Secretária de Estado de Educação encaminha-me proposta de denominação
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daquela unidade de ensino, justificando-se tratar de homenagem ao capitão falecido

do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais que, em Sete Lagoas, atuou

proativamente em diversas áreas da defesa social e prestou relevantes serviços à

comunidade local.

Assevera a Secretária de Estado de Educação que o homenageado, embora tenha

iniciado sua carreira militar em Belo Horizonte, desenvolveu importantes funções em

Sete Lagoas. Como comandante da 13ª Companhia de Corpo de Bombeiros Militar ali

sediada, aprimorou as condições de trabalho dos bombeiros, visando promover um

atendimento mais rápido e eficaz à população. Como membro do Conselho Municipal

de Defesa Social, apoiou a reforma da antiga cadeia pública, bem como a construção

do Presídio de Sete Lagoas, onde está sediada a escola que ora se pretende

denominar. Por fim, mas não menos importante, como cidadão atento, atuou em

diversos projetos sociais de combate às drogas junto à juventude setelagoana.

Trata-se, como se vê, de justa homenagem à memória do cidadão que prestou

assinalados serviços a Sete Lagoas e região, razão por que solicito a aprovação do

projeto.

Atenciosamente,

Aécio Neves, Governador do Estado.

Justificação

O presente Projeto de Lei propõe que seja dada a denominação de Escola Estadual

Capitão João Lúcio do Carmo, de ensino fundamental e médio na modalidade de

educação de jovens e adultos – EJA -, à Escola Estadual de Ensino Fundamental e

Médio - EJA, localizada no Presídio de Sete Lagoas, situado na Rua Promotor José

Costa, s/nº, Bairro Santa Felicidade, no Município de Sete Lagoas.

João Lúcio do Carmo iniciou na carreira militar como soldado do Corpo de

Bombeiros, em Belo Horizonte, aos 19 anos de idade, sempre muito esforçado e

dedicado. Foi transferido para Sete Lagoas, onde comandou a 13ª Cia. de Corpo de

Bombeiros, sendo promovido a Capitão.

Como comandante da 13ª Cia. do Corpo de Bombeiros, por três anos, o Capitão

João Lúcio do Carmo prestou relevantes serviços à comunidade setelagoana. Lutou

para a melhoria do espaço físico do Corpo de Bombeiros, adquirindo novas viaturas,
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melhorando, assim, as condições de trabalho dos bombeiros e assegurando à

população um atendimento rápido e eficaz. Teve importante atuação no Conselho

Municipal de Defesa Social, apoiando a reforma da antiga cadeia pública bem como a

construção do Presídio de Sete Lagoas. Esteve sempre à frente dos Projetos Sociais

junto à comunidade, principalmente no combate às drogas.

O homenageado nasceu no dia 19/08/1960 e faleceu no dia 15/06/2005.

Cumpre registrar que, no Município de Sete Lagoas, não existem estabelecimento,

instituição ou próprio público do Estado com igual denominação.

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

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

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

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

do Estado.

Belo Horizonte, 20 de março de 2009.

Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Estado de Educação.

PROJETO DE LEI Nº 3.152/2009

Dá a denominação de Escola Estadual Capitão João Lúcio do Carmo, de Ensino

Fundamental e Médio na modalidade de educação de jovens e adultos - EJA, à

Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio - EJA, no Município de Sete

Lagoas.

Art. 1° - A Escola Estadual de Ensino Fundamental e  Médio na modalidade de

educação de jovens e adultos - EJA, localizada no Presídio de Sete Lagoas, situado

na Rua Promotor José Costa, s/nº, Bairro Santa Felicidade, no Município de Sete

Lagoas, passa a se denominar Escola Estadual Capitão João Lúcio do Carmo, de

Ensino Fundamental e Médio na modalidade de educação de jovens e adultos - EJA.

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

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

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

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 348/2009*
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Belo Horizonte, 30 de março de 2009.

Excelentíssimo Presidente da Assembleia Legislativa,

No exercício da competência que privativamente me confere o inciso V do art. 90 da

Constituição do Estado, apraz-me encaminhar à consideração dessa egrégia

Assembleia o apenso projeto de lei, que diz se dar denominação à escola estadual

em funcionamento no Presídio de São João Del-Rei.

Especificamente, a denominação proposta visa honrar a memória do Detetive

Marco Antônio de Souza, dedicado servidor da Polícia Civil, à qual prestou relevantes

serviços no período de 1992 a 2000. Nesse último ano, exatamente em data de 6 de

fevereiro, estando cumprindo escala de plantão na Cadeia Pública do Mambengo, em

São João Del-Rei, foi ele agredido por detentos, encontrando morte instantânea.

Trata-se, portanto, de homenagem a um cidadão que bem serviu sua corporação e

muito honrou a cidadania mineira.

Cumpre-me ainda observar que a iniciativa se harmoniza com os preceitos

constitucionais e legais pertinentes, notadamente com a Lei nº 13.408, de 21 de

dezembro de 1999, que disciplinou a matéria. Assim, conto para a mesma com a

especial atenção desse Parlamento.

Atenciosamente,

Aécio Neves, Governador do Estado.

Justificação

O presente Projeto de Lei propõe que seja dada a denominação de Escola Estadual

Detetive Marco Antônio de Souza, de ensino fundamental e médio na modalidade de

educação de jovens e adultos - EJA -, à Escola Estadual de Ensino Fundamental e

Médio - EJA -, localizada no Presídio de São João del-Rei, situado na Estrada do

Morro Alto, s/nº, no Município de São João del-Rei.

Marco Antônio de Souza concluiu o Curso de Detetive ministrado pela Academia de

Polícia de Minas Gerais - Acade-MG -, em Belo Horizonte, ingressou na Polícia Civil

do nosso Estado em 1992, trabalhou na cidade de Muriaé, onde esteve lotado na 38ª

DRPC, até o ano de 1995, transferindo-se para São João del-Rei, onde trabalhou em

vários setores.

Em 06 de fevereiro de 2000, cumprindo escala de plantão na Cadeia Pública do
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Mambengo, Marco Antônio de Souza, passando em revista pelos corredores, foi

surpreendido por quatro detentos armados, que cerraram as grades de suas celas e,

assustados com a presença do detetive, efetuaram disparos contra ele, atingindo-o

na cabeça, causando-lhe morte instantânea.

Por ter sido um profissional respeitado, íntegro, bem conceituado perante seus

superiores e pares, nada mais justo do que homenagear o detetive, dando o seu

nome a essa escola.

O homenageado nasceu no dia 24/08/1962 e faleceu no dia 06/02/2000.

Cumpre ressaltar que, no Município de São João del-Rei, não existem

estabelecimento, instituição ou próprio público do Estado com igual denominação.

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

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

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

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

do Estado.

Belo Horizonte, 20 de março de 2009.

Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Estado de Educação.

PROJETO DE LEI Nº 3.153/2009

Dá a denominação de Escola Estadual Detetive Marco Antônio de Souza, de ensino

fundamental e médio na modalidade de educação de jovens e adultos - EJA,

localizada no Município de São João Del-Rei, à Escola Estadual de Ensino

Fundamental e Médio - EJA.

Art. 1º - A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio - EJA, instalada no

Presídio de São João Del-Rei, situado na Estrada do Morro Grande, s/nº, no

Município de São João Del-Rei, passa a denominar-se Escola Estadual Detetive

Marco Antônio de Souza, de ensino fundamental e médio, na modalidade de

educação de jovens e adultos - EJA.

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

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

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

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

“OFÍCIO Nº 7/2009*

Belo Horizonte, 26 de março de 2009.

Senhor Presidente,

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

encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa Egrégia Assembleia

Legislativa, projeto de lei destinado a alterar as normas relativas ao concurso público

de ingresso e ao concurso de remoção nos serviços notariais e de registro do Estado

de Minas Gerais.

Propõe este Tribunal a substituição das normas hoje vigentes, tendo em vista que a

Lei nº 12.919, de 18 de junho de 1998, não atende aos anseios da sociedade de

prover, mediante o indispensável concurso público, todas as serventias vagas no

Estado de Minas Gerais. Assim, pretende-se propiciar maior celeridade ao certame e

eficiência no provimento dos serviços vagos.

Importa ressaltar que o presente projeto encontra-se em sintonia com as recentes

decisões do CNJ, proferidas nos procedimentos de controle administrativos propostos

junto àquele Conselho, relativamente aos concursos dessa natureza.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter a essa Casa

Legislativa o projeto de lei anexo, certo de que sua relevância e oportunidade serão

devidamente consideradas.

Atenciosas saudações.

Sérgio Antônio de Resende, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas

Gerais.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O Projeto de Lei em tela pretende substituir a Lei nº 12.919, de 29 de junho de

1998, que dispõe sobre os concursos de ingresso e de remoção nos serviços de

tabelionato e de registros, previstos na Lei Federal nº 8.935, de 18 de novembro de

1994, e dá outras providências.

O número de serviços que ainda permanece vago no Estado de Minas Gerais é

gritante e, com certeza, um dos motivos é a Lei nº 12.919, de 1998, que precisa de

aprimoramento.
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Portanto, busca-se especialmente com este Projeto de Lei a realização de um

concurso mais célere, nos moldes dos demais concursos públicos, e que confira

maior eficiência no provimento dos serviços vagos.

A primeira proposta de mudança diz respeito à forma de inscrição nos concursos,

permitindo-se que o candidato ao concurso público de ingresso se inscreva para uma

ou mais especialidades de serviço e que o candidato ao concurso de remoção faça

inscrição para a mesma especialidade da qual for titular há pelo menos dois anos no

Estado de Minas Gerais. Atualmente só é permitido ao candidato se inscrever para

uma única vaga entre todas as oferecidas no Edital, excluindo-se do certame aqueles

que obtiveram melhores notas, mas não foram aprovados para a opção eleita.

Propõe-se modificação também na forma de aferição do conhecimento no concurso

público de ingresso, que passará a ser por meio de uma Prova de Conhecimento

Geral, que versará sobre Língua Portuguesa, conhecimentos gerais de Direito e

conhecimentos gerais de Direitos Notarial e de Registro, e uma Prova de

Conhecimento Específico, que abordará a matéria de conhecimento técnico

específico sobre a função notarial ou de registro, de acordo com a especialidade de

inscrição do candidato. As matérias das Provas de Conhecimento terão caráter

eliminatório, exceto a de Língua Portuguesa, que será apenas classificatória,

porquanto essa matéria tem eliminado ótimos candidatos aprovados nas provas de

conhecimentos específicos, que, embora conheçam nosso vernáculo, não estão

habituados com minúcias específicas de vestibulares. Além disso, não parece ser

razoável, diante da quantidade de serviços vagos, que a matéria de Língua

Portuguesa elimine mais candidatos que a matéria de conhecimento técnico

específico sobre a função notarial ou de registro.

Sugere-se, ainda, diferente do exigido atualmente, que acaba inviabilizando a

aprovação dos candidatos, que, para ser classificado para a próxima etapa de

concurso público de ingresso e apresentar títulos, o candidato precisará obter o

mínimo de cinqüenta por cento em cada uma das matérias eliminatórias e estar

aprovado até o limite de cinco vezes o número de vagas correspondente à

especialidade de inscrição, obedecida a ordem decrescente de notas obtidas no

somatório das referidas matérias.
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Os títulos serão definidos em edital, sendo que no concurso público de ingresso a

pontuação a eles atribuída não poderá ultrapassar dez por cento dos pontos

distribuídos no certame.

A classificação final será feita por especialidade, pela ordem decrescente de notas,

sendo essas em concurso público de ingresso a soma das notas das Provas de

Conhecimento e de Títulos e em concurso de remoção as notas atribuídas aos

Títulos.

Caberá recurso ao Egrégio Conselho da Magistratura apenas quanto à classificação

final e à eliminação fundada em sindicância realizada pela Comissão Examinadora

sobre a personalidade e a vida pregressa do candidato.

Não havendo recursos ou julgados os interpostos, o concurso público de ingresso e

o concurso de remoção serão homologados pelo Egrégio Conselho da Magistratura.

Somente após a homologação é que será apurado se o candidato preenche os

requisitos necessários para receber a outorga da delegação. Verificado o

preenchimento de tais requisitos, o candidato será convocado, respeitada a ordem de

classificação, pelo Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça, de acordo com a

especialidade indicada no ato da inscrição, para escolher a vaga que lhe interessar.

Nesse momento, a Corregedoria Geral de Justiça apresentará ao candidato dados

referentes à movimentação financeira dos serviços constantes do edital do concurso

para o qual se inscreveu.

Encerradas as etapas anteriores, o Presidente da Comissão Examinadora

informará, em até cinco dias, a escolha do serviço ao Presidente do Tribunal de

Justiça, a quem competirá a outorga da delegação, no prazo de trinta dias após o

recebimento da comunicação. De acordo com a Lei em vigor, compete ao

Governador do Estado a outorga de delegação. Entretanto, do ponto de vista jurídico-

constitucional não mais se sustenta tal situação, na medida em que o art. 236, §1º, da

Constituição da República confere única e exclusivamente ao Poder Judiciário a

fiscalização das respectivas atividades.

Outra inovação do presente Projeto de Lei diz respeito ao prazo de validade de

concurso público de ingresso e de concurso de remoção, que passará a ser de seis

meses, contados da delegação, sendo suspenso em caso de desistência daquele que
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a tiver recebido e reaberto com a nova delegação. Atualmente, a Lei nº 12.919, de

1998, prevê que o concurso expira com a delegação ao primeiro colocado no

certame, sendo necessário, em caso de desistência ou renúncia, a abertura de novo

concurso. Ocorre que o disposto nessa Lei vai de encontro ao art. 19 da Lei Federal

nº 8.935, de 1994, que estabelece que “Os candidatos serão declarados habilitados

na rigorosa ordem de classificação no concurso”. Assim, tendo em vista que a lei

estadual não pode contrariar as normas gerais estabelecidas na Lei Federal, deve a

ela se adequar. Além disso, manter o atualmente estabelecido implica prestigiar

aqueles que ocupam o serviço de modo precário em detrimento ao concurso público

estabelecido no art. 236 da Constituição da República.

Quanto à competência formal do Tribunal de Justiça do Estado de inaugurar o

processo legislativo para disciplinar o concurso para ingresso e remoção nos serviços

de tabelionato e de registro, esclarece-se que tanto o art. 96, II, alíneas “b” e “d”, da

Constituição da República, como o art. 98 da Constituição Estadual conferem ao

Tribunal de Justiça a iniciativa da Lei de Organização e Divisão Judiciárias do Estado.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº

1.935-3/RO, entendeu que a criação de serventias cartoriais e o provimento dos seus

cargos são matérias afetas à organização judiciária e de iniciativa dos tribunais de

justiça. Em sua decisão liminar, referendada por unanimidade pelos demais Ministros,

o relator, Ministro Marco Aurélio de Melo, afirmou categoricamente que não vê “como

dissociar os cartórios da própria organização, no sentido abrangente, do Judiciário”.

Dessa forma, infere-se que compete ao Poder Judiciário a iniciativa de propor o

presente Projeto de Lei. Ademais, importa consignar que a própria Lei nº 12.919, de

1998, que se pretende substituir, teve o seu procedimento legislativo iniciado pelo

Presidente do Tribunal de Justiça, no que foi acolhido pela Assembleia Legislativa do

Estado de Minas Gerais.

Por fim, importante ressaltar que o cumprimento do art. 236, § 3º, da Constituição

da República é esperado pela sociedade, que anseia por um provimento mais

democrático e uma melhor prestação do serviço extrajudicial, devendo, portanto, este

Tribunal de Justiça realizar concursos de forma mais ágil e eficaz, conforme o

disposto no Projeto de Lei que ora se propõe.
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PROJETO DE LEI Nº 3.154/2009

Dispõe sobre concurso público de ingresso e concurso de remoção nos serviços de

tabelionato e de registro do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - O concurso público de ingresso e o concurso de remoção nos serviços de

tabelionato e de registro do Estado de Minas Gerais são regidos por esta Lei, por

resolução da Corte Superior do Tribunal de Justiça e pelo respectivo edital.

Art. 2º - As vagas serão preenchidas alternadamente, sendo dois terços por

concurso público de ingresso e um terço por meio de concurso de remoção.

§ 1º - A aplicação do critério de alternância observará a especialidade do serviço e

a data de vacância das serventias ou, quando vagas na mesma data, a da criação do

serviço.

§ 2º - Ficam reservadas 10% das vagas a que se refere o “caput” deste artigo para

pessoas portadoras de deficiência, na forma em que dispuser o edital.

Art. 3º - Em caso de vacância ou de criação de serviço de tabelionato ou de

registro, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça expedirá edital de

abertura de concurso público de ingresso ou de concurso de remoção para seu

preenchimento.

CAPÍTULO II

DA COMISSÃO EXAMINADORA

Art. 4º - Após o término das inscrições, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de

Justiça nomeará a Comissão Examinadora de concurso público de ingresso ou de

concurso de remoção, que será integrada por:

I - no mínimo um e no máximo quatro magistrados, indicados pelo Segundo Vice-

Presidente do Tribunal de Justiça;

II - um representante da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB-MG, indicado pela

Seção de Minas Gerais;

III - um representante do Ministério Público Estadual, indicado pelo Procurador-

Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais; e

IV - um notário e um registrador, indicados por entidade sindical representativa da
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classe.

Parágrafo único - A Comissão Examinadora será presidida pelo Segundo Vice-

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

Art. 5º - As decisões da Comissão Examinadora serão tomadas por maioria de

votos, prevalecendo o voto do Presidente, em caso de empate.

Art. 6º - A Comissão Examinadora será secretariada por servidor efetivo do Poder

Judiciário Estadual, bacharel em Direito, designado pelo Segundo Vice-Presidente do

Tribunal de Justiça.

CAPÍTULO III

DOS CONCURSOS

Seção I

Do Edital

Art. 7º - O edital de concurso público de ingresso, de provas e títulos, ou de

concurso de remoção, de títulos, será publicado pelo menos três vezes no Diário do

Judiciário, sendo a primeira publicação na íntegra e as demais por extrato.

Art. 8º - Deverão constar do edital:

I - os serviços vagos a serem preenchidos;

II - os critérios de desempate;

III - os títulos que o candidato poderá apresentar e sua valoração;

IV - os requisitos necessários para a escolha do serviço;

V - os prazos e os recursos cabíveis; e

VI - a validade do concurso.

Art. 9º - Deverão constar, ainda, de edital de concurso público de ingresso, as

matérias sobre as quais versarão as Provas de Conhecimento.

Seção II

Da Inscrição

Art. 10 - O concurso público de ingresso poderá ser realizado para as seguintes

especialidades:

I - Registro Civil das Pessoas Naturais;

II - Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas;

III - Registro de Imóveis;
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IV - Tabelionato de Notas;

V - Tabelionato de Protesto de Títulos.

Art. 11 - O candidato de concurso público de ingresso deverá indicar

expressamente, no momento da inscrição, para qual das especialidades está se

inscrevendo e, caso deseje concorrer para mais de uma dentre as oferecidas no

edital, deverá efetuar uma inscrição para cada especialidade pretendida.

Art. 12 - No concurso de remoção, o candidato somente poderá se inscrever para a

mesma especialidade da qual for titular há pelo menos dois anos no Estado de Minas

Gerais.

Seção III

Das Provas de Conhecimento

Art. 13 - No concurso público de ingresso, a aferição do conhecimento será

realizada mediante a aplicação de Prova de Conhecimento Geral e de Prova de

Conhecimento Específico, ambas objetivas de múltipla escolha.

Art. 14 - A Prova de Conhecimento Geral versará sobre as seguintes matérias:

I - Língua Portuguesa;

II - conhecimentos gerais de Direito;

III - conhecimentos gerais de Direitos Notarial e de Registro.

Art. 15 - A Prova de Conhecimento Específico abordará a matéria de conhecimento

técnico específico sobre a função notarial ou de registro, de acordo com a

especialidade de inscrição do candidato.

Art. 16 - O conteúdo programático da Prova de Conhecimento Geral e da Prova de

Conhecimento Específico, o valor e o número de questões de cada uma das provas

serão definidos em edital.

Art. 17 - As Provas de Conhecimento terão caráter:

I - classificatório, para a matéria do inciso I do art. 14;

II - eliminatório, para as matérias dos incisos II e III do art. 14 e para a matéria de

conhecimento técnico específico de que versa o art. 15 desta lei.

Art. 18 - Será eliminado do concurso público de ingresso o candidato que não

obtiver o mínimo de cinqüenta por cento em cada uma das provas a que se referem

os incisos II e III do art. 14 e na prova de que trata o art. 15 desta lei.
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Art. 19 - No concurso público de ingresso, somente serão convocados para

apresentar títulos os aprovados até o limite de cinco vezes o número de vagas

correspondente à especialidade de inscrição, obedecida a ordem decrescente de

notas obtidas no somatório da Prova de Conhecimento Geral e da Prova de

Conhecimento Específico, restando os demais candidatos eliminados do concurso.

Seção IV

Dos Títulos

Art. 20 - O edital de concurso público de ingresso e de concurso de remoção

definirá relação de títulos que poderão ser apresentados, a forma de comprovação e

os pontos a eles atribuídos.

Parágrafo único - No concurso público de ingresso, a pontuação atribuída aos

títulos não poderá ultrapassar dez por cento dos pontos distribuídos no certame.

Seção V

Da Classificação Final

Art. 21 - No concurso público de ingresso, a classificação final dos candidatos, por

especialidade, será feita na ordem decrescente do somatório das notas das Provas

de Conhecimento e dos Títulos.

Art. 22 - No concurso de remoção, a classificação final dos candidatos, por

especialidade, será feita na ordem decrescente do somatório das notas atribuídas aos

Títulos.

Art. 23 - Os critérios de desempate no concurso público de ingresso e no concurso

de remoção serão disciplinados em edital.

Seção VI

Dos Recursos

Art. 24 - Caberá recurso ao Conselho da Magistratura quanto a:

I - classificação final;

II - eliminação do concurso fundada na sindicância a que se refere o art. 40 desta

lei.

Parágrafo único - O recurso de que trata o “caput” deverá ser interposto perante a

Comissão Examinadora, que poderá:

I - exercer o juízo de retratação, restando prejudicado o recurso; ou
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II - manter sua decisão, encaminhando o recurso ao Conselho da Magistratura.

Seção VII

Da Homologação

Art. 25 - Não havendo recursos ou julgados os interpostos, o Presidente da

Comissão Examinadora encaminhará ao Conselho da Magistratura, para

homologação, o resultado de concurso público de ingresso ou de concurso de

remoção.

CAPÍTULO IV

DA ESCOLHA DE SERVIÇO

Seção I

Da Comprovação de Requisitos

Art. 26 - Os candidatos classificados, por especialidade, no concurso público de

ingresso ou no concurso de remoção serão convocados, na rigorosa ordem de

classificação, para comprovar os seguintes requisitos:

I - ser brasileiro nato ou naturalizado;

II - ter capacidade civil;

III - estar quite com as obrigações eleitorais e militares;

IV - ser bacharel em Direito por faculdade oficial ou reconhecida, com diploma

registrado na forma da lei, ou contar com dez anos de exercício em serviço de

tabelionato ou de registro;

V - ter conduta condigna para o exercício da função; e

VI - ter aptidão física e mental para o exercício da função.

Art. 27 - No concurso de remoção, além dos requisitos elencados no art. 26, o

candidato deverá comprovar:

I - o exercício de delegação em serviço de tabelionato ou de registro há mais de

dois anos no Estado de Minas Gerais, completados até a data da primeira publicação

do edital de abertura do concurso;

II - a regularidade do serviço a seu cargo nos últimos dois anos;

III - a regularidade com as obrigações trabalhistas e previdenciárias relacionadas ao

serviço do qual é titular;

IV - a regularidade fiscal própria e a do serviço do qual é titular;
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V - a regularidade em relação à entidade de classe, se for associado; e

VI - a ausência de punição administrativa e de condenação por crime contra o

patrimônio, a administração pública, a economia popular e por sonegação fiscal, nos

últimos cinco anos.

Art. 28 - A forma de comprovação dos requisitos elencados no art. 26 e no art. 27

será especificada em edital.

Art. 29 - O candidato de concurso público de ingresso e de concurso de remoção

que não preencher os requisitos a ele exigidos será automaticamente excluído do

certame, não tendo direito à escolha e à delegação do serviço.

Seção II

Da Escolha do Serviço

Art. 30 - No concurso público de ingresso, o candidato que preencher os requisitos

de que trata o art. 26 será convocado, por especialidade, conforme dispuser o edital,

para escolher, na rigorosa ordem de classificação, o serviço de sua preferência

dentre os relacionados no concurso para o qual se inscreveu.

§ 1º - Não sendo possível o comparecimento pessoal, o candidato poderá ser

representado por mandatário, que deverá apresentar procuração por instrumento

público para o exercício do direito de escolha.

§ 2º - A escolha da serventia obrigatoriamente manifestada nessa oportunidade terá

caráter definitivo, vedada a possibilidade de permuta, segunda opção ou qualquer

outro tipo de modificação.

§ 3º - O não comparecimento do candidato ou do mandatário no dia e hora

determinados acarretará sua eliminação do certame, não sendo admitido qualquer

pedido que importe adiamento da opção.

§ 4º - A escolha de serviço que esteja “sub judice” será da inteira responsabilidade

e risco do candidato, que, em caso de anulação de sua investidura, não terá o direito

de exercer nova opção.

§ 5º - A Corregedoria Geral de Justiça apresentará ao candidato, no momento da

escolha do serviço, dados referentes à movimentação financeira dos serviços

constantes do edital do concurso para o qual se inscreveu.

Art. 31 - No concurso de remoção, ao candidato que preencher os requisitos de que
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trata o art. 27 será aplicado o disposto no art. 30 e seus parágrafos.

CAPÍTULO V

DA OUTORGA DA DELEGAÇÃO

Art. 32 - O Presidente da Comissão Examinadora informará, em até cinco dias, a

escolha do serviço ao Presidente do Tribunal de Justiça, a quem competirá a outorga

da delegação, no prazo de trinta dias após o recebimento da comunicação.

Parágrafo único - Em até cinco dias da outorga da delegação, o Presidente do

Tribunal de Justiça comunicará o ato ao Governador do Estado.

Art. 33 - No concurso público de ingresso, outorgada a delegação, o delegatário

tomará posse perante o Poder Executivo, no prazo de trinta dias contados da

publicação do ato, e entrará em exercício perante o Diretor do Foro, no prazo de

quinze dias contados da data da posse.

§ 1º - No ato da posse, o delegatário apresentará declaração de bens e prestará o

compromisso de desempenhar com retidão as funções nas quais foi investido.

§ 2º - Para entrar em exercício, deverá o delegatário apresentar documentação

comprobatória da posse.

§ 3º - Em até quarenta e cinco dias após a entrada em exercício, o delegatário

deverá apresentar ao juízo competente relatório acerca das condições de

funcionamento do serviço e da documentação do acervo cartorial a que se refere o

art. 36 desta lei.

Art. 34 - No concurso de remoção não haverá posse, devendo o exercício ser

assumido no prazo de quinze dias contados da delegação.

Parágrafo único - Aplica-se ao delegatário que entrar em exercício o disposto no §

3º do art. 33 desta lei.

Art. 35 - Havendo motivo justo, os prazos previstos no art. 33 e no art. 34 poderão

ser prorrogados por quinze dias, a critério da autoridade competente para o ato.

Art. 36 - Em até 30 dias da entrada em exercício, aquele que estiver respondendo

pela serventia transmitirá ao novo delegatário toda a documentação que constitua o

acervo cartorial, compreendendo os selos de fiscalização, os livros de escrituração,

folhas soltas ou fichas que os substituírem, os documentos arquivados, inclusive

microfilmes, e, em caso de informatização, os programas ou bancos de dados que o



____________________________________________________________________________
65

integrem, a fim de permitir a continuidade dos serviços.

Parágrafo único - Em caso de não cumprimento do disposto no “caput”, o juízo

competente poderá expedir mandado de busca e apreensão e comunicará o fato ao

Ministério Público, para apuração de possível infração penal.

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 37 - Todas as comunicações e convocações oficiais relativas ao concurso

público de ingresso e ao concurso de remoção serão feitas no Diário do Judiciário

eletrônico.

Art. 38 - A validade de concurso público de ingresso e de concurso de remoção dar-

se-á separadamente para cada serviço e será de seis meses, contados a partir da

respectiva outorga da delegação.

§ 1º - Em caso de desistência formal ou tácita da outorga da delegação durante a

validade do concurso, o prazo de que trata o “caput” será suspenso e reaberto

quando da próxima delegação.

§ 2º - Considera-se desistência formal da delegação aquela requerida durante o

prazo previsto para a:

I - posse de que trata o art. 33, em caso de concurso público de ingresso;

II - entrada em exercício a que se refere o art. 34, em caso de concurso de

remoção.

§ 3º - A desistência formal deverá ser requerida ao Segundo Vice-Presidente,

mediante pedido protocolizado, suspendendo-se o prazo de validade do concurso a

partir da data do protocolo.

§ 4º - Considera-se tácita a desistência quando aquele que receber a delegação

não:

I - tomar posse no prazo do art. 33, no concurso público de ingresso;

II - entrar em exercício no prazo do art. 34, no concurso de remoção.

§ 5º - No caso da desistência tácita, o termo inicial da suspensão se dará no

primeiro dia útil subseqüente ao último dia do prazo previsto para a:

I - posse, no concurso público de ingresso;

II - entrada em exercício, no concurso de remoção.
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§ 6º - A ocorrência de desistência tácita será comunicada ao Segundo Vice-

Presidente do Tribunal de Justiça, em até cinco dias após o início da suspensão do

prazo a que se refere o §5º, pelo:

I - Poder Executivo, na situação prevista no inciso I do § 4º deste artigo.

II - Juízo Competente, na situação prevista no inciso II do § 4º deste artigo.

§ 7º - Compete ao Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça a:

I - publicação no Diário do Judiciário eletrônico do deferimento da desistência formal

ou, no caso de desistência tácita, de que a delegação foi tornada sem efeito;

II - convocação do próximo classificado.

Art. 39 - Inexistindo candidato ou havendo desinteresse para vaga destinada ao

concurso de remoção, esta será destinada a concurso público de ingresso, antes de o

juízo competente propor ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais a extinção

do serviço e a anexação de suas atribuições ao serviço da mesma natureza mais

próximo ou àquele localizado na sede do respectivo município ou de município

contíguo.

§ 1º - A vaga a que refere o “caput” deste artigo não será computada para a fixação

da alternância estabelecida no art. 2º desta lei.

§ 2º - A extinção do serviço e anexação de suas atribuições será realizada por meio

de Resolução da Corte Superior do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

Art. 40 - Durante o processo seletivo, a Comissão Examinadora poderá realizar

sindicância sobre a personalidade e vida pregressa do candidato, a qual terá caráter

eliminatório.

Art. 41 - O titular que tiver sido removido deverá observar o interstício de 2 (dois)

anos para se candidatar a nova remoção.

Art. 42 - Compete ao Diretor do Foro designar, para responder pelo serviço de

tabelionato e de registro, até o provimento da vaga por concurso:

I - substituto mais antigo, em caso de extinção de delegação;

II - pessoa que preencha os requisitos estabelecidos no art. 26, em caso de criação

de serventia.

Art. 43 - O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais poderá contratar entidade

de direito público ou privado, de reconhecida idoneidade, para:
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I - recebimento das inscrições;

II - elaboração de prova de Língua Portuguesa em concurso público de ingresso;

III - aplicação, fiscalização e correção eletrônica das provas de conhecimento de

concurso público de ingresso.

Art. 44 - Esta lei entra em vigor trinta dias após a data de sua publicação.

Art. 45 - Fica revogada a Lei nº 12.919, de 29 de junho de 1998.”

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

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

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições 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 3.155/2009

Declara de utilidade pública a entidade Conviver - Saber Social, com sede no

Município de Lagoa Santa.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade Conviver - Saber Social, com

sede no Município de Lagoa Santa.

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

Sala das Reuniões, 31 de março de 2009.

Alberto Pinto Coelho

Justificação: A entidade Conviver - Saber Social, sem fins lucrativos, tem como

finalidade prioritária prestar assistência à parcela menos favorecida da população do

Município de Lagoa Santa, além de promover a educação, o esporte e a cultura de

forma ampla.

Com esse propósito, incentiva e apóia eventos, cursos, palestras e reuniões que

propiciem a convivência harmoniosa entre as pessoas e suas famílias.

Visando ao desenvolvimento da melhoria de qualidade de vida da população,
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realiza diagnóstico social permanente, presta consultoria técnica às entidades

interessadas e assessoria de responsabilidade social às empresas localizadas na

comunidade.

Diante da importância de suas atividades, esperamos contar com o apoio dos

nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 3.156/2009

Altera o inciso V do art. 2º da Lei nº 16.685, de 11 de janeiro de 2007, que

estabelece normas para os estabelecimentos comerciais que oferecem serviço de

locação de computadores para acesso à internet e prática de jogos eletrônicos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O inciso V do art. 2º da Lei nº 16.685, d e 11 de janeiro de 2007 passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º - (...)

V - (...)

d) placa com os dizeres “A exploração sexual de crianças e adolescentes é crime.

Denuncie a pedofilia”.

Parágrafo único - Nas placas a que se refere este artigo constará o número do

serviço disque-denúncia, com a indicação de que a denúncia é gratuita e sigilosa.”.

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

Sala das Reuniões, 31 de março de 2009.

Eros Biondini

Justificação: Vivemos um momento crítico no País e todos estamos assustados

com a divulgação do número crescente de abuso sexual de crianças e adolescentes,

ora praticado por estranhos, ora por amigos da família ou mesmo pelos próprios

familiares.

A expressão “pedofilia” clama por uma postura imediata de repugnância e tem sido

usada pela mídia com a intenção séria e urgente de alertar a população sobre as

denúncias crescentes de abuso sexual dos inocentes e indefesos. Pretendemos
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alertar a todos os que transitam nos estabelecimentos comerciais onde encontramos

disponível o serviço de locação de computadores para acesso à internet e prática de

jogos eletrônicos. Afinal, é notório que a pedofilia tem na internet um dos facilitadores

para a prática deste crime.

Nossa sociedade deve e precisa se levantar contra a pedofilia e este é momento.

Desta forma contamos com o apoio de todos nossos nobres pares.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e do Trabalho, para parecer, nos

termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 3.157/2009

Altera “caput” do art. 1º da Lei nº 17.507, de 29 de maio de 2008, que torna

obrigatória a afixação nas dependências, hotéis, pensões, motéis e estabelecimentos

congêneres de placas que alertem sobre o fato de que a exploração sexual de

crianças e adolescentes é crime.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O “caput” do art. 1º da Lei nº 17.507, de  29 de maio de 2009, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - É obrigatória a afixação, em escolas, hospitais, maternidades e postos de

saúde públicos, em hotéis, pensões, motéis e estabelecimentos congêneres, em

locais visíveis, de placas com os dizeres “A exploração sexual de crianças e

adolescentes é crime. Denuncie a pedofilia”.

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

Sala das Reuniões, 31 de março de 2009.

Eros Biondini

Justificação: Vivemos um momento crítico no país e todos estamos assustados com

a divulgação do número crescente de abuso sexual de crianças e adolescentes,

praticado ora por estranhos, ora por amigos da família, ou mesmo pelos próprios

familiares.

A expressão pedofilia clama por uma postura imediata de repugnância e tem sido

usada pela mídia com a intenção séria e urgente de alertar a população sobre as

denúncias crescentes de abuso sexual de inocentes e indefesos.

Pretendemos, tanto quanto for possível, alertar a população a respeito da pedofilia.
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Por isso, propomos que seja dada maior visilibidade a este ato, tanto com a afixação

de placas de alerta quanto enfatizando a expressão pedofilia, nos termos da lei

vigente a respeito da obrigatoriedade de afixação de placas que alertem sobre o fato

de que a exploração sexual de crianças e adolescentes é crime.

Para tanto, contamos com o apoio de nossos nobres pares.

- 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 3.158/2009

Modifica a Lei nº 14.486, de 9 de dezembro de 2002, que disciplina o uso de

telefone celular em salas de aula, teatros, cinemas e igrejas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 1° da Lei nº 14.486, de 9 de dezem bro de 2002, passa a vigorar com

a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica proibida a conversação em telefone celular e o uso de dispositivo

sonoro do aparelho em salas de aula, teatros, cinemas e igrejas, bem como o uso de

“walkmans”, “diskman”, IPods, MP3, MP4, fones de ouvido ou “blue tooth”, “game

boy”, agendas eletrônicas e máquinas fotográficas nas salas de aulas, salas de

bibliotecas e outros espaços de estudos, por alunos e professores da rede pública

estadual de ensino.”.

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

Sala das Reuniões, 31 de março de 2009.

Gilberto Abramo

Justificação: Este projeto tem como escopo aperfeiçoar a Lei nº 14.486, de 2002, ao

estender a proibição, não somente do telefone celular, mas também de outros

aparelhos usados quase diariamente pela grande maioria de nossos jovens. Segundo

os professores, é constante entre os alunos o uso de “walkmans”, “diskman”, IPods,

MP3, MP4, fones de ouvido, “blue tooth”, “wireless”, “game boy”, e muitos alunos

deixam de prestar atenção na aula, prejudicando sobremaneira o rendimento no

processo de aprendizagem. Há relatos de educadores que é muito comum crianças e

adolescentes usarem os aparelhos em todos os lugares: sala de aula e biblioteca,

onde o silêncio e a atenção são necessários, e muitos alunos não conseguem deixar
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os “games” desligados, tamanho é o apego e a atenção dispensada para o aparelho,

sem se darem conta de que é prejudicial para o bom aprendizado. Muitos educadores

defendem a posição de que o ideal é o aluno não levar os inúmeros aparelhos

existentes para a escola, pois segundo eles não há necessidade. Assim sendo,

entendemos que esta medida, embora simples, se faz necessária para acabar com a

pratica do uso do aparelho eletrônicos e similares durante as aulas, para evitar que os

alunos desviem sua atenção aos estudos.

Portanto, o objetivo desta propositura não é só evitar a distração e o desrespeito ao

professor e vice-versa em sala da aula, mas assegurar a idéia principal do ambiente

escolar, como sendo o veículo essencial para educação, bem como resguardar a boa

qualidade do ensino em todos os níveis.

- 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 3.159/2009

Declara de utilidade pública a Creche Comunitária D. Neuza Rezende, com sede no

Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Creche Comunitária D. Neuza

Rezende, com sede no Município de Uberlândia.

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

Sala das Reuniões, 31 de março de 2009.

Luiz Humberto Carneiro

Justificação: A Creche Comunitária D. Neuza Rezende, entidade beneficente, sem

fins lucrativos, com sede no Município de Uberlândia, tem como finalidade colaborar

com o aprimoramento do processo educacional, com a assistência à criança e com a

integração entre creche, família e sociedade.

Na consecução desse objetivo, mobiliza os recursos materiais coletivos para

proporcionar a melhoria da qualidade do atendimento a crianças de até 5 anos,

oriundas de famílias de baixo poder aquisitivo e residentes na comunidade, promove

a assistência a atividades culturais e de lazer e estimula a utilização de seu espaço

físico pelos moradores, ampliando seus programas educacionais e integrando seus
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assistidos à comunidade.

Diante dessas considerações, esperamos contar com o apoio dos nobres pares à

aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.160/2009

Acrescenta o § 62 ao art. 12 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que

consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 12 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a vigorar

acrescido do seguinte § 62:

“Art. 12 - (...)

§ 62 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas condições

previstos em regulamento, a reduzir para 0% (zero por cento) a carga tributária nas

operações com produtos alimentícios dietéticos, desde que o benefício seja:

I - transferido ao adquirente do produto, mediante redução no preço deste;

II - implementado acompanhado das medidas estabelecidas pelo art. 14 da Lei

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

III - concedido nos termos fixados em convênio de que trata o art. 8º desta lei.”.

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

Sala das Reuniões, 31 de março de 2009.

Luiz Humberto Carneiro

Justificação: Este projeto de lei tem por finalidade extinguir a incidência de ICMS

sobre os produtos alimentícios dietéticos, com vistas à redução dos seus preços.

Em primeiro lugar, a medida visa beneficiar as pessoas portadoras de diabetes, em

especial as crianças. Os produtos dietéticos, como balas, biscoitos, sorvetes e doces,

muito consumidos por crianças diabéticas, têm preços muito mais altos, em

comparação com os preços dos produtos que contêm açúcar. Esse fato pesa ainda

mais no orçamento das famílias de diabéticos, já comprometido por um tratamento de

custo alto, que pode envolver o monitoramento da glicose por meio do glicosímetro,
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exames de sangue específicos para avaliação dos efeitos da doença e administração

de insulina. A redução dos preços desses produtos utilizados por pessoas diabéticas

pode contribuir para que elas tenham uma vida quase normal.

O benefício deve alcançar também outros consumidores de produtos dietéticos, o

que é plenamente oportuno, tendo em vista que a obesidade já se tornou um

problema de saúde pública.

Pelas razões expostas, conto com o apoio dos nobres pares.

- 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 3.161/2009

Declara de utilidade pública a União Metropolitana por Moradia Popular de Belo

Horizonte - UMMP-BH.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a União Metropolitana por Moradia

Popular de Belo Horizonte - UMMP-BH, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 31 de março de 2009.

Maria Tereza Lara

Justificação: A União Metropolitana por Moradia Popular de Belo Horizonte -

UMMP-BH - é associação civil sem fins lucrativos, com tempo de duração

indeterminado, sede e foro na Capital do Estado.

O principal objetivo da entidade é buscar alternativas para a política habitacional

popular, nos setores público e privado, sempre voltadas para o interesse da

população de baixa renda. Para cumprir esse objetivo, a associação, entre outras

coisas, empenha-se na sensibilização do conjunto da sociedade para os significados

social, político, econômico e cultural do déficit habitacional da Região Metropolitana

de Belo Horizonte; procura alertar os poderes públicos para que assumam suas

responsabilidades em face do problema; desenvolve pesquisas e estudos sobre as

alternativas de moradia popular e incentiva e coopera com a formação de

associações e organizações de base que visem à gestão popular e autônoma.

No desempenho de suas funções, atua na mais completa independência em



____________________________________________________________________________
74

relação a Municípios, partidos políticos, igrejas e qualquer tipo de agrupamento ou

organismo de caráter programático e institucional. Ressalte-se que a entidade presta

serviços gratuitos, não remunera os membros de sua diretoria pelo exercício

específico de suas funções, nem distribui lucros, vantagens e bonificações a

dirigentes, associados ou mantenedores.

Ante o exposto, conto com o apoio dos nobres Deputados para a aprovação deste

projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.162/2009

Declara de utilidade pública a Associação de Produtores e Produtoras do Córrego

Catalão, com sede no Município de Santa Margarida.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Produtores e

Produtoras do Córrego Catalão, com sede no Município de Santa Margarida.

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

Sala das Reuniões, 31 de março de 2009.

Mauri Torres

Justificação: A Associação de Produtores e Produtoras do Córrego Catalão é

entidade civil, sem fins lucrativos, com sede no município de Santa Margarida. Visa

combater a fome e a pobreza, dar proteção à família, à maternidade e aos idosos por

meio de atividades voltadas à educação e à orientação. Além disso, promove a

divulgação da cultura e do esporte, entre outras finalidades sociais.

Com duração indeterminada, 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, que não recebem nenhuma remuneração pela atuação. A renda

apurada é destinada integralmente à manutenção e ao desenvolvimento de seus

objetivos institucionais.

Considerando-se a importância e a relevância dos serviços prestados pela

entidade, espero contar com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste
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projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.163/2009

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Conquista o imóvel que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Conquista imóvel

com área aproximada de 678m² (seiscentos e setenta e oito metros quadrados),

situado no Distrito de Jubaí, nesse Município, registrado sob o nº 5.666, do Livro 3-H,

no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Conquista.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo destina-se ao

funcionamento de escola municipal.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do doador se, no

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, for

desvirtuada a finalidade prevista no parágrafo único do art. 1º.

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

Sala das Reuniões, 31 de março de 2009.

Zé Maia

Justificação: O imóvel objeto da doação pretendida por essa proposição foi doado

ao Estado, em 1906, por particulares. Atualmente, abriga a Escola Municipal João

Alvarenga, e a administração municipal, no intuito de melhorar o atendimento da

demanda escolar da comunidade do Distrito de Jubaí, tem como meta sua ampliação

e reforma.

Entretanto, para que possa efetivar esse projeto, é necessário que o domínio do

bem seja do Município, razão pela qual solicita sua doação pelo Estado.

Diante dessas considerações, contamos com o apoio dos nobres Deputados à

aprovação do projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a doar o referido imóvel

ao Município de Conquista.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira
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para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.164/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Deficientes Visuais de Patos de

Minas e Região - Adevpar -, com sede no Município de Patos de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Deficientes Visuais de

Patos de Minas e Região - Adevpar -, com sede no Município de Patos de Minas.

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

Sala das Reuniões, 31 de março de 2009.

Antônio Júlio

Justificação: A Associação dos Deficientes Visuais de Patos de Minas e Região -

Adevpar -, com sede no Município de Patos de Minas, é sociedade civil sem fins

lucrativos, com duração indeterminada. Encontra-se em pleno e regular

funcionamento desde 3/6/2006, cumprindo suas finalidades estatutárias e sociais.

A instituição tem por finalidade primordial promover a melhoria da qualidade de vida

das pessoas com deficiência visual, buscando assegurar-lhes o pleno exercício da

cidadania.

A diretoria da entidade é constituída por pessoas de reconhecida idoneidade, não

remuneradas pelo exercício específico de suas atividades.

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

junto aos portadores de deficiência visual de Patos de Minas e região, contamos com

o apoio dos pares à aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.165/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Distrito do Grota, com

sede no Município de Jequeri.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Grota, com sede no Município de Jequeri.



____________________________________________________________________________
77

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

Sala das Reuniões, 31 de março de 2009.

Padre João

Justificação: Instituição beneficente sem fins lucrativos, fundada em 5/3/2000, a

Associação Comunitária do Distrito do Grota tem por objetivos congregar as pessoas

interessadas no desenvolvimento da comunidade em seus aspectos sociais,

econômicos, culturais, ambientais e políticos, pensando o desenvolvimento rural

sustentável como forma de garantir condições necessárias para permanência das

pessoas no campo; proteger a família, a maternidade, a infância, a adolescência e a

velhice; defender e promover os direitos humanos, combatendo a fome e a pobreza;

melhorar as condições de saúde, habitação e lazer da comunidade; promover o uso

consciente dos recursos naturais e preservar as nascentes, discutindo a agroecologia

e o uso de agrotóxicos; organizar os agricultores e agricultoras para a compra e

venda coletiva de produtos e insumos, equipamentos e máquinas; mobilizar recursos

oficiais e de particulares, procurando incentivar o trabalho comunitário; motivar a

comunidade a participar dos trabalhos da associação, com efetiva cooperação de

seus membros; promover a capacitação dos agricultores e agricultoras e seus

familiares, visando à agricultura sustentável e à agroindústria.

O processo objetivando a utilidade pública encontra-se legalmente amparado, pois

foram atendidas as exigências contidas na Lei nº 12.972, de 27/7/98.

Por essas razões, espero contar com o apoio dos nobres pares.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.166/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Produtores

Panelinhenses, com sede no Município de Miravânia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Produtores Panelinhenses, com sede no Município de Miravânia.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 31 de março de 2009.

Paulo Guedes

Justificação: A Associação Comunitária dos Produtores Panelinhenses, também

designada pela sigla Ascoppa, fundada em 21/5/94, com sede no Município de

Miravânia, é uma associação civil, sem fins lucrativos e de duração indeterminada,

que tem por finalidade trabalhar pelo desenvolvimento social, assistencial e

agropecuário e pela melhoria das condições de vida e bem estar da população da

região.

Em face do exposto, encaminho este projeto de lei para aprovação desta Casa.

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

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

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.167/2009

Acrescenta inciso ao art. 2º da Lei nº 12.971, de 27 de julho de 1998, que torna

obrigatória a instalação de dispositivos de segurança nas agências e nos postos de

serviços das instituições bancárias e financeiras.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 2° da Lei n° 12.971, de 27 de julh o de 1998, passa a vigorar

acrescido do seguinte inciso VI:

“Art. 2° - (...)

VI - tapume, biombo ou estrutura similar de forma a impedir que terceiros visualizem

operações financeiras realizadas por clientes que se encontram nos caixas de

atendimento pessoal.”.

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

Sala das Reuniões, 31 de março de 2009.

Célio Moreira

Justificação: Cumpre ressaltar que compete aos Estados federados a adoção de

mecanismos necessários para que a população, o patrimônio público e particular

sejam resguardados da melhor forma possível.

É preciso garantir a inviolabilidade da intimidade, da vida privada e da segurança

dos clientes e usuários dos serviços bancários. Atualmente, o cidadão ao sacar
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dinheiro fica exposto a todos os olhares. Logo, ao sair das instituições bancárias corre

o risco de ser assaltado por um criminoso que viu a realização de toda a operação

financeira.

O projeto justifica-se em termos de segurança pública, devido aos vários casos já

relatados pela imprensa em geral envolvendo pessoas que vão aos bancos realizar

pagamentos, saques, transferências, depósitos e outros serviços e têm sido alvos

freqüentes de quadrilhas de estelionatários, ladrões e seqüestradores, que utilizando-

se dos chamados “olheiros” dentro das instituições bancárias verificam quais serão os

seus alvos.

Com a instalação de tapumes, biombos ou outras estruturas semelhantes,

separando as operações realizadas por clientes nos caixas das realizadas pelos

demais clientes ou usuários, estaremos impedindo que tais quadrilhas organizadas

obtenham informações sobre operações que envolvam dinheiro, bem como sobre

hábitos dos clientes e montantes que carregam.

Com esta medida simples pode-se prevenir e coibir a ocorrência ainda maior de

delitos com as características citadas, aumentando-se, desta forma, a segurança da

população ao sair dos bancos e dos postos de atendimento bancário.

Uma vez que a respectiva proposição vai ao encontro do art. 144 da Constituição

da República, reproduzido no art. 133 da Constituição Mineira, que trata a segurança

pública como dever do Estado e direito e responsabilidade de todos, sendo voltada

para a preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio,

conto com o apoio dos nobres pares na aprovação deste projeto.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo

Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.610/2007 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.168/2009

Susta os efeitos do art. 23 do Decreto nº 21.724, de 23 de novembro de 1981, que

aprova o Regulamento dos Parques Estaduais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Ficam sustados os efeitos do art. 23 do Decreto nº 21.724, de 23 de

novembro de 1981.
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Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 31 de março de 2009.

Juninho Araújo

Justificação: O “caput” do art. 23 do Decreto nº 21.724, de 23/11/81, impõe aos

visitantes dos parques ecológicos do Estado o pagamento de entrada. “Art. 23 – A

entrada e permanência em Parque Estadual, nas Zonas permitidas, dependem de

pagamento de ingresso, cujo preço será fixado pela Presidência do Instituto de

Florestas - IEF”. Este projeto de resolução visa sustar os efeitos desse artigo, de

forma a tornar gratuita a entrada de todos os visitantes em parques estaduais. Temos

como amparo legal o art. 10, XII, da Constituição do Estado.

“Art. 10 - Compete ao Estado:

XII - criar sistema integrado de parques estaduais, reservas biológicas, estações

ecológicas e equivalentes, adequado à conservação dos ecossistemas do Estado,

para proteção ecológica, pesquisa científica e recreação pública, e dotá-los dos

serviços públicos indispensáveis às suas finalidades;”.

Conforme o artigo mencionado, é responsabilidade do Estado a dotação

orçamentária dos serviços públicos indispensáveis ao cumprimento das finalidades e

à preservação dos parques, contando com recursos próprios para tal fim. Sendo

assim, é desnecessária a contribuição de visitantes para a manutenção desses

espaços, pois não é com a quantia arrecadada com os ingressos dos visitantes que

os parques se mantêm.

Como sabemos, uma das finalidades dos parques é oferecer lazer e recreação ao

público e, a partir do momento que o parque cobra um ingresso, ele está

conseqüentemente restringindo a entrada das pessoas. Cabe-nos aqui, ressaltar o

art. 2º do Decreto nº 21.724, de 1981. “Os Parques Estaduais são bens do Estado de

Minas Gerais, criados para a proteção e preservação permanente de regiões dotadas

de excepcionais atributos da natureza, ou de valor científico ou histórico, postos à

disposição do povo.” Ou seja, quando a lei estabelece que o parque é um bem do

Estado, posto à disposição do povo, não se objetiva, em momento algum, favorecer

as classes privilegiadas, que têm condição de pagar ingressos, prejudicando os

segmentos carentes e desamparados de nossa sociedade.
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Uma quantia que a primeira vista parece ser simbólica é suficiente para fazer com

que um pai de família volte para casa com seus filhos, sem poder visitar e brincar no

parque, porque não tem recurso financeiro para pagar a entrada de toda a família.

Fazer uma família voltar para casa sem usufruir um bem que teoricamente está ali à

sua disposição, é, no mínimo, uma falta de respeito.

Enfim, verificamos que o art. 23, mencionado neste projeto de resolução, merece de

fato ser sustado por esta Assembleia Legislativa, tendo em vista que não é justa a

cobrança de ingresso por parte dos parques estaduais, com prejuízo para as classes

menos favorecidas. Contamos, assim, com o apoio dos nobres colegas para a

aprovação deste projeto de resolução.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Meio Ambiente e de

Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 102, do

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 3.525/2009, do Deputado Célio Moreira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. José Marcos Rodrigues Vieira por sua nomeação para o

cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça. (- À Comissão de Administração

Pública.)

Nº 3.526/2009, do Deputado Célio Moreira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Corinto pelo transcurso do 85º aniversário de

emancipação desse Município. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 3.527/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Universidade Federal de Alfenas - Unifal - pela

comemoração de seu 95º aniversário de fundação. (- À Comissão de Educação.)

Nº 3.528/2009, do Deputado Inácio Franco, em que solicita seja encaminhado ao

Diretor-Geral do DER - MG pedido de providências para que se firme convênio com o

Município de Perdigão para que essa autarquia assuma a conservação da rodovia

que interliga o Município de Perdigão ao Município de Nova Serrana. (- À Comissão

de Transporte.)

Nº 3.529/2009, do Deputado Walter Tosta, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. José Milton, Prefeito Municipal de Conselheiro Lafaiete, por
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sua eleição como Presidente da Associação Mineira dos Municípios - AMM. (- À

Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 3.530/2009, do Deputado Juninho Araújo, em que pleiteia seja encaminhado ao

Diretor-Geral do DER - MG pedido de providências para a imediata pintura da faixa

de divisão de pista na LMG - 758 (Rodovia do Carvão), que liga a BR - 381 aos

Municípios de Belo Oriente e Açucena. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 3.531/2009, do Deputado Luiz Humberto Carneiro, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria da Fazenda pedido de providências para que formule ao

Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz - proposta de celebração de

convênio para autorizar a isenção do - ICMS nas operações internas e interestaduais

com produtos alimentícios dietéticos, condicionada à redução proporcional no preço

destes. (- À Comissão de Fiscalização Financeira.)

Nº 3.532/2009, do Deputado Weliton Prado, em que pleiteia sejam solicitadas ao

Governador do Estado providências para a imediata suspensão do contrato com o

grupo Júlio Simões Transportes e Serviços Ltda; para a aquisição e gestão de 831

viaturas destinadas à PMMG, diante dos indícios de fraude na licitação. (- À

Comissão de Administração Pública.)

Nº 3.533/2009, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Secretário de Defesa Social pedido de informações sobre o contrato celebrado pelo

governo do Estado com o grupo Júlio Simões Transportes e Serviços Ltda. para a

aquisição e gestão de 831 viaturas destinadas à PMMG, especificando-se, o

cronograma de pagamento à empresa e de renovação da frota de veículos.

Nº 3.534/2009, da Comissão Especial da Execução das Penas no Estado, em que

solicita seja encaminhado à Defensoria Pública pedido de informações sobre o

resultado da ação estratégica realizada nas cadeias dos Municípios do Estado por um

grupo técnico desse órgão com o relatório de cada estabelecimento visitado.

Nº 3.535/2009, da Comissão Especial da Execução das Penas no Estado, em que

solicita seja encaminhado ao Ministério Público pedido de informações sobre as

visitas realizadas por promotores aos estabelecimentos prisionais do Estado, com os

relatórios específicos de cada unidade visitada nos anos de 2007, 2008 e 2009.

Nº 3.536/2009, da Comissão Especial da Execução das Penas no Estado, em que
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solicita seja encaminhado ao Tribunal de Justiça do Estado pedido de informações

sobre o Projeto Novos Rumos na Execução Penal, lançado em dezembro de 2001.

Nº 3.537/2009, da Comissão Especial da Execução das Penas no Estado, em que

solicita seja encaminhado ao Subsecretário de Administração Prisional pedido de

informações sobre a população carcerária do Estado, solicitando a relação dos

presos em cada estabelecimento prisional e outras informações que menciona.

Nº 3.538/2009, da Comissão Especial da Execução das Penas no Estado, em que

solicita seja encaminhado ao Chefe da Polícia Civil pedido de informações sobre a

população carcerária do Estado, solicitando a relação dos presos em cada

estabelecimento prisional e outras informações que menciona.

Nº 3.539/2009, da Comissão Especial da Execução das Penas no Estado, em que

solicita seja encaminhado ao Defensor Público - Geral pedido de informações

relativas às estatísticas sobre a defesa de presos realizada pela Defensoria Pública

nas comarcas do Estado.

Nº 3.540/2009, da Comissão Especial da Execução das Penas no Estado, em que

solicita seja encaminhado ao Subsecretário de Medidas Socioeducativas pedido de

informações sobre o quantitativo de jovens cumprindo medidas de internação no

Estado, tanto em instituições especializadas, quanto em cadeias públicas. (-

Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº 3.541/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Chefe da Polícia Civil pedido de providências para agilizar a

elaboração do inquérito sobre denúncia de atos de violência contra o Sr. Agnaldo de

Souza Miranda, praticados por policiais militares em Itaúna.

Nº 3.542/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Tribunal de Justiça do Estado pedido de providências para a

implementação do Programa Novos Rumos como política de execução penal no

Município de Boa Esperança. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº 3.543/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado à Promotoria da Saúde pedido de providências para que acione o

Conselho Regional de Medicina com vistas a apurar denúncia apresentada a esta

Comissão por Sônia Corrêa de Andrade Urbano contra o médico Ednaldo Rodrigues
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Montenegro.

Nº 3.544/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado à Corregedoria da Fhemig pedido de providências para a apuração de

denúncia apresentada a esta Comissão por Sônia Corrêa de Andrade Urbano contra

o médico Ednaldo Rodrigues Montenegro. (- Distribuídos à Comissão de Saúde.)

Nº 3.545/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Corregedor da Polícia Militar pedido de providências para apurar

denúncia de atos de violência contra o Sr. Agnaldo de Souza Miranda, praticados por

policiais militares em Itaúna. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Da Deputada Cecília Ferramenta em que solicita a adesão da Assembleia

Legislativa de Minas Gerais ao Programa Pró - Equidade de Gênero, coordenado

pela Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República,

com a parceria do Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher -

Unifem - e da Organização Internacional do Trabalho - OIT.

Da Deputada Cecília Ferramenta em que solicita a realização de um ciclo de

debates sobre consórcios públicos municipais, com o objetivo de contribuir para a

disseminação desse importante instrumento de gestão para as administrações

municipais de Minas Gerais. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

O Sr. Presidente - A Presidência comunica aos nobres colegas que ontem, dia 30,

foi o aniversário de nossa colega Deputada Gláucia Brandão e hoje é o do ex-Prefeito

Fernando Pimentel.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente (Deputado Hely Tarqüínio) - Com a palavra, o Deputado Sargento

Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, público que nos assiste pela TV Assembleia e das galerias, ocupo hoje

esta tribuna para tratar de um assunto de muita relevância para toda a população

mineira. É sabido por todos que estamos, há cerca de dois anos, lutando em defesa

dos direitos e garantias dos servidores contratados do Estado.

O que mais nos impressiona é como pôde o Estado, enquanto poder público, violar

cotidianamente a Constituição da República por anos e anos, mais especificamente o
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art. 37, que trata expressamente de como deve proceder o poder público em suas

três esferas de governo. O primeiro princípio a ser observado é a legalidade, e,

partindo desse pressuposto, pode o Estado promover a contratação de pessoas para

suprir a sua necessidade, mas diz-se que essa permissão é para atender à

necessidade temporária de excepcional interesse público.

Será que contratar por 5, 10, 15, 20 e até 25 anos é necessidade temporária? Se o

Estado fez essas contratações, não estaria violando um princípio constitucional, ele

que deveria ser o primeiro a dar exemplo?

Pois bem, senhores e senhoras, hoje estamos com um grave problema no Estado.

De um lado, os Agentes Penitenciários que tiveram seus contratos temporários

renovados por anos e anos, que vêm desempenhando um trabalho relevante no

Estado. Há que se observar que há muito tempo não ouvimos falar em rebeliões em

cadeias e penitenciárias ou outro problema mais grave que afete essa área tão

sensível do Estado. Mas - pasmem, senhores e senhoras! - este mesmo Estado

agora está iniciando as primeiras demissões desses servidores contratados, que

fazem um belo trabalho, com afinco, com dedicação e submetendo-se a um contrato

draconiano, maquiavélico, imposto goela abaixo, pois todos sabem que, diante de um

quadro de desemprego, não há como falar em negociar cláusulas ou regras

contratuais. Ou o trabalhador aceita esse contrato perverso, ou algum outro o aceita

em seu lugar.

O desespero vem tomando conta de milhares de lares no Estado, pessoas que

dedicaram 5, 10, 15, 20 anos sob o regime desse contrato estão agora na corda

bamba, sem saber o que fazer. O Secretário de Defesa Social, Dr. Maurício de

Oliveira Campos Júnior, em reunião da Comissão de Segurança Pública desta Casa,

disse que o Ministério Público está cobrando dele as demissões em face da

necessidade de nomeação dos aprovados no concurso público, chegando ao

descalabro de propor um TAC. Para quem não conhece a sigla, trata-se do termo de

ajustamento de conduta que estabeleceria uma multa diária de R$5.000,00.

Se não tivéssemos acompanhando de perto esse problema, de pronto e

imediatamente diríamos que o Ministério Público estaria amparado na lei e em

perfeita sintonia com suas funções descritas na Carta Magna. Mas as coisas não são



____________________________________________________________________________
86

bem assim.

Logo no início deste meu pronunciamento, deixei claro que esses contratos vêm se

arrastando há cerca de 10, 15, 20 e até 25 anos. Onde estava o Ministério Público

todos estes anos? Por que então não cobrar que este mesmo Estado que ora fala em

demitir esses servidores não violasse os dispositivos aqui já mencionados do art. 37

da Constituição da República? Por que então permitir, agora, que esses mesmos

servidores sejam jogados ao relento e ao desamparo? Onde estava o Ministério

Público quando permitiu tamanha covardia com seres humanos? Onde estão os

princípios maiores que fundamentam nossa Constituição da República?

É possível, Srs. Deputados, falarmos em dignidade da pessoa humana? É possível,

Srs. Deputados, construir uma sociedade justa e igualitária quando todos nós -

Legislativo, Judiciário, Executivo e o próprio Ministério Público - deveríamos fiscalizar

e não permitir uma atrocidade com esses pais de família?

Gostaria, neste momento, de ver o Ministério Público abraçar a causa dos seres

humanos, dos agentes contratados que serão demitidos, e cobrar do Estado, no

mínimo, uma indenização pelo tempo que renovou absurdamente esses contratos. É

mais cômodo para o Ministério Público cobrar combativamente, pedindo a demissão

de pais de família, que se lembrar de que o contrato social que pactuamos, todos nós,

nunca poderá deixar de ser em prol da dignidade da pessoa humana.

Sras. Deputadas e Srs. Deputados, lembro-me, e não me cansarei de lembrar, da

frase proferida pelo ilustre Prof. Paulo Neves de Carvalho: “O texto frio da lei não

pode sobrepor-se à questão social”. Será que o Ministério Público, ao pressionar o

Secretário de Defesa Social, esqueceu-se de reconhecer que este mesmo Estado

estava há anos violando regras constitucionais?

Resta-nos, neste momento, fazer um forte apelo ao Governador Aécio Neves: que,

com sua estatura de estadista, com sua sensibilidade humana, não deixe essas

pessoas serem demitidas. Volto meu pedido ao Sr. Governador Aécio Neves e ao

Vice-Governador, Prof. Antonio Anastasia, para que tenham sensibilidade e permitam

a esses agentes a oportunidade de renovar seus contratos por mais um período, sob

a nova lei que aprovaremos nos próximos dias.

Por fim, quero ver o mesmo Ministério Público ser assim tão combativo em defesa
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do trabalhador, do ser humano, da sociedade justa e solidária, da erradicação da

pobreza e das diferenças regionais, e não apenas ao apegar-se ao texto frio da lei.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, infelizmente, Deputado Padre João,

testemunhamos o Ministério Público cobrar a demissão dos contratados.

Considerando-se seu dever o de fiscalizar os atos do Executivo, por que permitiram a

renovação desse contrato por até 25 anos, como ocorreu com o Sr. Lázaro

Fernandes, que foi demitido após 27 anos de contrato? Será, Deputado Doutor Viana,

que nós, Deputados, Promotores, Juízes, Desembargadores, Governador, Vice-

Governador e Secretários de Estado, temos de enxergar a lei de forma míope, numa

visão tecnicista e fria, esquecendo-nos do ser humano?

Como fica o chamado contrato social? Se não estou enganado, Deputado Doutor

Viana, entendo que nós, enquanto sociedade, organizamos o Estado para o bem da

coletividade e para a defesa dos princípios e dos fundamentos da Constituição da

República que dizem respeito à dignidade da pessoa humana. Será que os Srs.

Promotores de Justiça, que estão pressionando o Secretário de Defesa Social para

que os contratados sejam demitidos, estão-se esquecendo desses princípios maiores

de nossa Constituição?

O Deputado Doutor Viana (em aparte) - Nobre Deputado Sargento Rodrigues,

inicialmente desejo parabenizá-lo pelo assunto de grande relevância que V. Exa.

aborda na tarde de hoje. Da mesma forma que V. Exa., também estou vivenciando

essa situação.

Gostaria de solidarizar-me com V. Exa. porque, realmente, temos de cumprir um

papel que busque a harmonia da sociedade, o bem-estar social. Existem várias

circunstâncias em que o Estado, e não apenas o governo atual, ao longo dos anos,

não importa por qual motivo tenha sido, descumpriu a Lei Maior e realizou

contratações indevidas. Mas a culpa não é do funcionário, daquele que foi contratado,

e sim do Estado. Essas pessoas que foram contratadas e que prestaram serviço ao

Estado por longos anos não podem ser penalizadas. Há de existir uma saída legal

para o impasse.

É importante lembrar que agora estamos acompanhando o processo dos ex-

funcionários da MinasCaixa, lotados em vários órgãos do Estado e que estão
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correndo risco de ser demitidos, porque hoje a Ministra Carmem Lúcia, que já foi

advogada do Estado e já ajudou a fazer leis que beneficiavam os funcionários, está

retrocendo na questão federal e não está aceitando o que ela mesma fez há anos.

Todos esses funcionários estão correndo risco, porque a lei está sendo ameaçada.

(Aliás, existe um Procurador Federal que irá questionar isso.) Portanto, devemos

buscar uma saída, somar forças e analisar o assunto juntamente com o Prof.

Anastasia, que é um “expert” em direito, para que essas pessoas não sejam

prejudicadas.

Agradeço o aparte e vou continuar ouvindo-o, dada a importância do

pronunciamento de V. Exa.

O Deputado Sargento Rodrigues - Agradeço a V. Exa. a demonstração de

sensibilidade que gostaríamos que outros agentes do Estado tivessem.

A situação dos ex-servidores da MinasCaixa requer atenção especial, assim como a

situação dos contratados do Estado. Não posso, Deputada Maria Tereza Lara, no

intuito de cobrar que o Estado efetive servidores, deixar outros, que estão há 20 anos

no Estado, na rua da amargura. Não é justo, não é razoável, não é algo que a

sociedade entenda. Hoje estamos à beira da demissão de cerca de 1.200 Agentes

Penitenciários que têm 10, 15, 20 anos de trabalho, por causa dos concursados que

serão efetivados.

Se o Ministério Público está cobrando hoje, por que não cobrou há 15 anos, antes

que esses contratos fossem renovados reiteradamente? Essa função é do Ministério

Público, mas não neste momento. Será que no Ministério só existem os técnicos, as

pessoas que observam a lei apenas no seu texto frio? Não entendo, Deputado Doutor

Viana, o fato de essa lei, ainda que do direito constitucional, isto é, os princípios

constitucionais chamados de núcleo de todo o ordenamento jurídico, não ter sido feita

para o bem da coletividade, como também não poderia compreendê-la partindo de

qualquer um que fosse em Direito Constitucional. Não há lei nem estrutura de poder

público que não tenham sido idealizadas e construídas para o bem da coletividade.

Neste momento, é muito fácil para o Promotor de Justiça exigir do Secretário de

Defesa Social que coloque essas pessoas na rua. Será que ele está preocupado com

o grave problema social de se demitirem mil pais de famílias? Será que ele está
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preocupado com essas famílias? Não há nenhum jurista neste país que vai me

convencer de que a Constituição da República ou de que as leis estão acima do ser

humano, acima da dignidade da pessoa humana e da questão social. Não há.

Por mais que venha a estudar a matéria Direito Constitucional, não serei

convencido disso.

Portanto, na condução desse fato concreto, dessa situação que está sendo vivida, é

necessário haver equilíbrio, serenidade e razoabilidade por parte dos agentes

públicos. É esse o apelo que fazemos.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte)* - Deputado Sargento Rodrigues, quero

cumprimentá-lo por seu pronunciamento sobre essa situação, que é gravíssima.

Sabemos da existência da lei e até defendemos a realização de concurso. Mas, se

não há um direito legal de que esses contratados continuem trabalhando, há um

direito moral, pois há anos e anos estão em suas funções. Temos recebido várias

pessoas em nosso gabinete, muitas delas pais de família, trazendo-nos esse assunto,

que eu e V. Exa. expusemos ao Dr. Maurício Campos, Secretário de Defesa Social,

que esteve conosco na comissão. Aliás, percebemos a sensibilidade do Secretário

com essa situação, e, com V. Exa., reivindicamos que esses Agentes Penitenciários

fossem aproveitados em suas funções na próxima lotação nas cadeias e

penitenciárias.

Queremos fazer o apelo público de que unamos nossas forças, pois, como V. Exa.

disse muito bem, não podemos fechar os olhos e ignorar a situação de pessoas, a

grande maioria jovens, pais de família, que vão ficar aguardando nova oportunidade,

notadamente neste momento em que o mundo passa por essa enorme crise

econômica - de cada dez pessoas que nos procuram, nove querem emprego; ou seja,

o problema do desemprego é muito grave. Assim, somos solidários com as pessoas

que estão sendo demitidas, esperando que o Ministério Público aponte saídas para

essa situação social que estamos vivendo.

O Deputado Weliton Prado (em aparte)* - Serei breve, Deputado. Gostaria de

parabenizar os Deputados Sargento Rodrigues e Maria Tereza Lara, membro da

Comissão de Segurança Pública, e de fazer coro com eles. É muito importante a

mobilização de todos os Deputados, independentemente de partido, para que
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consigamos sensibilizar o Governador. São mais de mil pais de família que podem

ficar no olho da rua da noite para o dia. Este momento de crise e de desemprego é

exatamente o momento de nos mobilizarmos para garantir a segurança dos

empregos desses Agentes Penitenciários, que, aliás, já se prepararam por tanto

tempo - vários estão há muitos anos na profissão -, já receberam investimento do

Estado, já fizeram cursos, etc. Então, acho que há grande possibilidade de

resolvermos satisfatoriamente esse problema.

Mais uma vez, parabenizo a iniciativa do Deputado Sargento Rodrigues, dizendo-

lhe que pode contar com a nossa força, para garantirmos que muitos pais de família

não percam seu emprego.

O Deputado Sargento Rodrigues - Agradeço aos ilustres Deputados Weliton Prado

e Maria Tereza Lara.

Para encerrar, Sr. Presidente, quero dizer que respeitamos muito a instituição

Ministério Público e sabemos do relevante serviço que presta. Mas, na situação em

tela, está faltando aos ilustres Promotores conhecer um pouco mais da realidade

social; está faltando a eles sensibilidade humana; está faltando aquilo, Deputado Hely

Tarqüínio, que temos de sobra: andar no meio do povo e conhecer a realidade de

cada cidadão. Se deixarem o gabinete com ar condicionado, um monte de papel e

computador, talvez a sensibilidade humana venha a aflorar um pouco na figura dos

ilustres Promotores que propuseram esse TAC, que, a meu ver, é vergonhoso e

desumano com os agentes contratados.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Padre João.

O Deputado Padre João* - Sr. Presidente, nobres colegas Deputados e Deputadas,

telespectadores da TV Assembleia, senhores que nos acompanham das galerias.

Também gostaria de discutir o Projeto de Lei nº 2.578/2008, que trata da

contratação por tempo determinado ou contratação temporária.

Fomos surpreendidos. Digo surpreendidos porque nós, da Bancada do PT,

discordávamos de vários pontos e outros Deputados também discordavam de alguns,

como o próprio Deputado Sargento Rodrigues, que me antecedeu nesta tribuna.

Quando ouvimos o parecer sobre o projeto, na última quarta-feira, descobrimos uma
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matéria nova. O § 2º do art. 1º aparecia com os seguintes dizeres: “Aplica-se o

disposto no ‘caput’ às empresas públicas e sociedade de economia mista.” Vê-se que

o § 2º estende às empresas públicas e sociedade de economia mista a possibilidade

de contratação temporária, prevista no inciso IX do art. 37 da Carta da República, nos

moldes desse projeto de lei. Essa previsão fere o art. 173 da Constituição, que

estabelece a sujeição dessas empresas ao regime próprio das empresas privadas,

que, no caso das relações de trabalho, é o regido pela Consolidação das Leis do

Trabalho - CLT. Ressaltamos ainda que já há na CLT, em seu art. 443, a previsão do

contrato por prazo determinado. O contrato de que trata esse projeto é administrativo,

não aplicável à iniciativa privada.

Assim reza a Carta Magna, no seu art. 173: “Ressalvados os casos previstos nesta

Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será

permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante

interesse coletivo, conforme definidos em lei.”

E na seqüência, assim se encontra redigido o § 1º do referido artigo: “A lei

estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista

e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou

comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre: I - sua função

social e formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade; II - a sujeição ao regime

jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações

civis, comerciais, trabalhistas e tributárias; III - licitação e contratação de obras,

serviços, compras e alienações, observados os princípios da administração pública;

IV - a constituição e o funcionamento dos conselhos de administração e fiscal, com a

participação de acionistas minoritários; V - os mandatos, a avaliação de desempenho

e a responsabilidade dos administradores.”

Os parágrafos seguintes, com redação dada pelo art. 22 da Emenda à Constituição

nº 19, de 4/6/98, assim estabelecem: “§ 2º - As empresas públicas e as sociedades

de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do

setor privado. § 3º - A lei regulamentará as relações da empresa pública com o

Estado e a sociedade. § 4º - A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à

dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos
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lucros. § 5º - A lei, sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da

pessoa jurídica, estabelecerá a responsabilidade desta, sujeitando-a às punições

compatíveis com sua natureza, nos atos ratificados contra a ordem econômica e

financeira e contra a economia popular.”

É importante ainda socializar, desta tribuna, o que diz o art. 443 da CLT:

“O contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente,

verbalmente ou por escrito e por prazo determinado ou indeterminado.

§ 1º - Considera-se como de prazo determinado o contrato de trabalho cuja vigência

dependa de termo prefixado ou da execução de serviços especificados ou ainda da

realização de certo acontecimento susceptível de previsão aproximada. Antigo

parágrafo único renumerado pelo Decreto-Lei nº 229, de 28/2/1967. § 2º - O contrato

por prazo determinado só será válido em se tratando: a) de serviço cuja natureza ou

transitoriedade justifique a predeterminação do prazo; b) de atividades empresariais

de caráter transitório; c) de contrato de experiência. Parágrafo acrescentado pelo

Decreto-Lei nº 229, de 28/2/1967.”

O art. 2º, que estabelece as hipóteses cabíveis à contratação temporária,

principalmente em seu inciso VI, está muito genérico e pouco claro. Senão vejamos:

qual o sentido e quais as situações fáticas abarcadas pela alínea “c” do inciso IV: “c)

as amparadas por técnicas especializadas, no âmbito de projetos de cooperação,

com prazo determinado, implementados mediante acordos internacionais, desde que

haja, em seu desempenho, subordinação do contratado ao órgão ou entidade

pública”. Se não bastasse isso, foi incluído no Substitutivo nº 2 a seguinte alínea: “d)

que utilizem técnicas especializadas de tecnologia da informação, de comunicação e

de revisão de processos de trabalho que se caracterizem como projetos específicos

criados por prazo determinado”. Qual o significado, que as situações fáticas este

dispositivo abrange? São generalidades. Podemos supor que se poderá contratar

qualquer servidor por este instrumento, enterrando-se o princípio do ingresso no

serviço público pelo concurso público.

Entendemos aqui a situação dos Oficiais de Justiça ou, melhor dizendo, a dos

Agentes Penitenciários. Para nós, está claro que eles não podem ser punidos por

uma omissão do Estado, que vem se repetindo há décadas. É necessário fazer



____________________________________________________________________________
93

justiça a esses homens e essas mulheres que assumiram, representaram o Estado

em locais delicados, representaram o Estado onde há uma realidade não muito vista

pela sociedade.

Esse trabalho não é também reconhecido. No trabalho, os Agentes Penitenciários

não desfrutam o convívio social no dia-a-dia, o encontro com outros cidadãos, que

tantos outros serviços públicos proporcionam.

Esse é um trabalho reservado, realizado há mais de 10 anos. Mas o contrato se

encerra. E aí? E se os Agentes já estão há 10, 12 anos no serviço? Às vezes, esse

contrato ainda nem se encerrou, e são chamadas pessoas concursadas, o que é

legítimo, justo.

O que sabemos, Deputado Sargento Rodrigues, é que há muita demanda em

outras comarcas. Portanto, é possível o remanejamento desses Agentes

Penitenciários, preservando-se, assim, o emprego desses homens e mulheres.

Por outro lado, não podemos mais tolerar contratação por tempo indeterminado.

Essa é a forma, o instrumento que temos para garantir o concurso público e fortalecer

a democracia.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Deputado Padre João, quero apenas

cumprimentá-lo. V. Exa. lidera a Bancada do PT nesta Casa, vem-se posicionando de

forma muito firme e, acima de tudo, coerente. A firmeza de V. Exa. não traduz a frieza

com que o Ministério Público vem tratando essa questão. É exatamente o que V. Exa.

expôs. É possível efetivar os concursados, pois passaram em um concurso e é justo

e de direito, mas há uma defasagem. Um dos agentes de sua liderança, assim como

V. Exa., nos disse que há ainda aproximadamente 2.500 vagas defasadas no sistema

prisional. Então, é possível o Governador Aécio Neves manter esses servidores,

mesmo porque, daqui há pouco, Deputado Padre João, aprovaremos esse projeto.

Assim, em Minas Gerais, teremos uma lei que disciplinará o contrato temporário

conforme dispõe o art. 37, inciso XIX, da Constituição da República. Mas permitam

que esses trabalhadores façam essa renovação. A partir daí, com o novo contrato,

com a nova lei, teremos essa área pacificada do ponto de vista da legalidade.

O nosso apelo é que o Ministério Público deixe a frieza do texto da lei e passe a

visualizar, no mundo fáctico, a situação social dos Agentes Penitenciários
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contratados, que estão à beira de ser demitidos. Parabenizo V. Exa. por estar

cerrando fileira conosco nessa questão. Acima de tudo, estamos defendendo a

dignidade da pessoa humana.

O Deputado Padre João* - Muito obrigado. Isso é indispensável para garantirmos a

paz.

Encerro, Sr. Presidente, ressaltando, assim como o Deputado Sargento Rodrigues -

como não bastassem esses impasses, além da tabela dos prazos - que o relator traz

uma matéria nova quando estende tudo que é tratado, dizendo no § 2º: “Aplica-se o

disposto no “caput” às empresas públicas e às sociedades de economia mista”. Isso é

um absurdo, é inconstitucional.

Nesse sentido, a Bancada continua fazendo obstrução, mecanismo que a Minoria

pode usufruir para forçar a juridicidade, a constitucionalidade dos projetos e das

emendas. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Caro Presidente Hely Tarqüínio, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, o que me traz à tribuna são as conseqüências da crise econômica

internacional abatendo-se de maneira forte sobre os Municípios brasileiros.

Inicialmente gostaria de falar da constitucionalidade das medidas tomadas pelo

governo federal.

Desde a Constituição de 2008, que entrou em vigor em 2009, os Municípios fazem

parte da Federação, são entes federados. Não dá para compreender como pode o

governo federal decidir pela isenção desses dois tributos sem compartilhar essa

decisão com os Municípios; ao contrário, prejudica-os seriamente, apesar de a

Constituição entregar aos Municípios parte da arrecadação do Imposto de Renda e

do IPI. Ontem, felizmente, a Presidência da República decidiu mudar o

comportamento ao atender ao setor de motocicletas, fazendo a dedução da Cofins.

Em discurso feito aqui há 15 dias, comentei exatamente esse assunto. Por que o

governo federal, em vez de reduzir ou isentar o pagamento do IPI, do qual os

Municípios participam, não retira de suas contribuições tarifas e tributos não

compartilhados para não ferir os Municípios?
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O problema agrava-se, Sr. Presidente, porque agora o governo sentiu que a

situação está muito complicada e difícil. A maioria dos Municípios já reduziu a jornada

de trabalho; dispensou pessoal, criando um problema social grave; não está

conseguindo fazer sequer o trabalho de coleta de lixo e operação tapa-buraco - é o

mínimo que se pode esperar de uma administração municipal. O mais incrível é que

desconfiamos de que as propostas em estudo pelo governo federal seriam

provisórias, e não definitivas. Fala-se, por exemplo, que uma das propostas seria o

repasse mínimo de FPM com base nos últimos três meses. Seriam dezembro, janeiro

e fevereiro, período em que já sentíamos os efeitos da crise? Ou seriam janeiro,

fevereiro e março? É difícil compreender o que o governo está pensando. Se fosse

com base nos meses de janeiro, fevereiro e março, as Prefeituras continuariam

insolventes, em situação de precariedade.

A segunda proposta seria um aporte extra e temporário de FPM, o que nos leva a

desconfiar de que o governo tem esperança de, no segundo semestre, tudo voltar ao

normal e com os índices de crescimento de 2008. Sabemos que isso não é verdade.

A terceira proposta seria aumentar a participação dos Municípios no Fundo de

Participação de 23,5% para 24,5%. Acho que deviam ser 25%, mas isso também não

é a solução para este momento. A grande solução para o momento seria, primeiro,

uma revisão do governo para devolver aos Municípios aquela parte do IPI que foi

reduzida para a produção de veículos no País. O governo deveria devolvê-la e fazer a

isenção, com efeito retroativo, de Cofins, PIS e outras contribuições e tarifas que o

governo cobra sobre a produção, para eliminar dos Municípios o prejuízo que o

governo federal vem causando - em meu entender, inconstitucionalmente -, porque

não pode abrir mão de um tributo que compartilha o Município, que compartilham os

Estados.

Outro assunto que me leva a considerar este momento da crise que se abate sobre

os Municípios é a questão do INSS. Levantamentos feitos por várias entidades e

institutos mostram que, enquanto o governo federal fala que os Municípios devem

R$22.200.000.000,00 ao INSS, os mesmos estudos provam que o governo federal,

em contrapartida, deve R$25.400.000.000,00 aos Municípios. Trago aqui, Sr.

Presidente, meu testemunho. Fui Prefeito de Teófilo Otôni duas vezes e, no meu
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segundo mandato, resolvi questionar todas as notificações feitas pelo INSS à

Prefeitura, inclusive confissões de dívidas feitas pelos Prefeitos anteriores. Ingressei

em juízo contra o INSS, e ganhamos a ação num valor superior a R$3.000.000,00. No

entanto parece que, talvez até em retaliação, o INSS executou a Prefeitura de Teófilo

Otôni. Não executou a atual Prefeita, executou o ex-Prefeito e conseguiu uma

condenação na Justiça para bloquear minha conta bancária pela dívida da Prefeitura.

Por quê? Porque questionamos. Nesta Casa, entre os Deputados ex-Prefeitos, há

quatro casos em que o INSS partiu para cima do ex-Prefeito, atual Deputado, na

tentativa de receber os recursos que não tentou receber das Prefeituras. O devedor é

a Prefeitura, não o Prefeito. O Prefeito é passageiro, a Prefeitura é eterna. A

cobrança deveria ser feita à Prefeitura. Existe uma lei de 1998 que diz isso de

maneira muito clara: revoga-se a possibilidade de os órgãos federais cobrarem dos

agentes públicos dívidas do ente, especialmente do ente federado, como o Município.

Então veja, Sr. Presidente, que coisa mais estranha. Tiram-se 6% do Fundo de

Participação dos Municípios. O Prefeito já recebe o dinheiro sem uma parte de uma

dívida que não foi provada, de uma dívida que se sabe que não existe, porque o INSS

cobrou erradamente dos Municípios ao longo dos últimos 15 anos. Há uma dívida do

governo federal, do INSS para com os Municípios, de R$25.400.000.000,00,

enquanto os Municípios devem R$22.200.000.000,00. Então, de forma clara, os

Municípios têm um crédito de R$3.200.000.000,00 junto ao governo federal, no que

diz respeito ao INSS. Por que providências como esta são tomadas? Por que, num

momento de crise, tira-se o recurso de um ente federado sem nenhuma consulta?

Cortesia com o chapéu alheio? Aqui, em Minas, tivemos também o problema do

ICMS. Houve dilatação de prazos sem consultar os Municípios, que participam com

25%. É preciso rever essa estrutura de poder no Brasil. Nem o Estado nem o governo

federal podem abrir mão de recurso do qual compartilham os Municípios. Isso está

errado.

Gostaria, inclusive, de fazer um alerta ao Presidente da Confederação Nacional dos

Municípios, o Prefeito Paulo Ziulkoski, para a necessidade de se colocar esse

enfoque de maneira clara.

Na imprensa de hoje, de ontem, de anteontem, dessas quatro semanas, quando se
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fala da crise que afeta os Municípios, nem o próprio Presidente da CNM nem o novo

Presidente da Associação Mineira dos Municípios - AMM - tocam nesse ponto crucial.

Qual é a autoridade que têm os governos federal e estadual para reduzirem ou

abrirem mão de impostos compartilhados? Não vai aqui nenhuma crítica às pessoas

do Presidente Lula nem tampouco do nosso Governador, e sim uma análise fria e

constitucional. A Constituição diz, de forma clara, que o Município é ente federado.

Da mesma forma, diz que há uma participação dos Municípios nos tributos federais e

estaduais. Ao propor uma redução de alíquota, uma isenção de alíquotas de IPI ou de

ICMS, é preciso que tanto o governo federal quanto o governo do Estado antes

consultem os órgãos representativos dos Prefeitos, ou pelo menos a Assembleia

Legislativa, no caso do Estado, ou a Câmara dos Deputados e o Senado, que os

representam em Brasília, no caso da União.

Estranha-me muito esse fato, Sr. Presidente, pois na verdade, no Brasil, há o

costume de se discutir apenas os factóides. Não se busca descobrir o fato verdadeiro.

A verdade é que os governos federal e estadual, quando dão qualquer tipo de

incentivo com recursos do IPI, do ICMS ou do Imposto de Renda, estão fazendo

cortesia com o chapéu dos Municípios. Há que se tomar providências para se

respeitar a Carta Magna. É preciso que não se abra mão da constitucionalidade das

ações governamentais. Não é possível que ninguém tenha discutido esse assunto até

agora. Desde que a nova Constituição foi implantada, os Municípios são igualmente

entes federados e, como tais, devem ser respeitados, sobretudo a letra da

Constituição precisa ser obedecida. Não se pode fazer a política de compensações,

de reduções de débitos, de isenções ou reduções de tributos sem combinar e acertar

com os entes federados. Os governos federal e estadual estão devendo aos

Municípios a recomposição do FPM e do ICMS a serem repassados.

Essa cobrança que venho fazer aqui não é para criticar esse ou aquele governo,

mas para mostrar que essa verdade precisa ser olhada pelos Ministros e Secretários

de Fazenda e de Planejamento. Ao conceder qualquer isenção de tributo, é preciso

passar aqui pela Assembleia, no caso mineiro; no caso federal, pela Câmara dos

Deputados e pelo Senado da República, pois o Município, o Estado e a União são

entes federados. Não podemos permitir que essa inconstitucionalidade prevaleça e
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sintamos como se todos fôssemos desavisados, como se não soubéssemos de nada,

como se não conhecêssemos a Constituição, a estrutura legal do País e o que pode

ou não ser feito.

Levanto essa questão com muita propriedade, Sr. Presidente, pois me considero

bastante conhecedor do assunto. Quando Deputado Federal, participei da revisão

constitucional. Labuto e lido com os Municípios desde 1983, quando da minha

participação na AMM, na Femam, em que criamos o grupo das cidades-pólos para

estudar a participação dos Municípios no bolo tributário do Estado e da União. Assim,

é um assunto sobre o qual leio e estudo, com o qual me preocupo. Acho que o Brasil

só terá uma saída: o dia em que descobrirem que tudo acontece no Município e que

não podem ficar somente na retórica de que o homem vive, trabalha e produz no

Município, que é lá onde há a realidade da economia, e não no Estado e na União.

Isso tudo tem sido dito de forma bonita, em discursos e pronunciamentos, mas, na

prática, atropelamos a Constituição quando o governo federal quer fazer cortesia com

o chapéu dos Municípios. Nada contra a decisão do Presidente.

A decisão foi acertada, o setor automobilístico voltou a funcionar. Estamos

comprando mais automóveis, está uma maravilha, mas não há ruas nem estradas

para comportar esse aumento de veículos.

No entanto, Sr. Presidente, há de se preocupar quando todo o mundo, toda a

imprensa brasileira, todas as lideranças se calam quando se comete a

inconstitucionalidade de reduzir tributos dos quais compartilham Estados e

Municípios. E não vi sequer Promotor de Justiça tomar providências. Não vi ninguém

questionando esse aspecto. É preciso, Sr. Presidente, que repensemos, no debate

desta Assembleia, a nossa participação no processo democrático, a participação dos

Deputados desta Casa, dos Deputados Federais, dos Senadores, para podermos ferir

fundamente assuntos como esse e não ficarmos apenas assistindo à caravana

passar, às coisas acontecerem, sem podermos dar a nossa opinião. É preciso

arrazoar, com base na própria Constituição, porque os Municípios estão sendo

prejudicados em função das isenções de IPI e de ICMS que foram dadas e que

precisam ser revistas.

Sr. Presidente, está prevista uma paralisação dos Municípios no dia 15 de abril. Eu
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sugeriria, como já sugeri em entrevista feita pelo jornalista João Carlos, que no

próximo dia 6 os Prefeitos de Minas Gerais se reunissem em Montes Claros, para

receber o Presidente da República e mostrar a ele essa realidade. Os Municípios

estão falidos. E é lá que as coisas acontecem. Acabei de receber um telefonema na

minha cooperativa de laticínios - e V. Exa. viu. Se não houver aporte financeiro,

muitos vão quebrar. São milhares e milhares de pessoas que estão sobrevivendo de

forma dura, difícil, em função dessa apropriação indébita que se faz na isenção do IPI

para resolver um problema brasileiro, penalizando o Município. Então, que o governo

tome providências para recompor o Fundo de Participação dos Municípios, para

recompor a cota do ICMS que cabe aos Municípios. É preciso uma definição urgente

nesse caso, para que não tenhamos, em cada microrregião, em cada Município do

nosso Estado e do nosso país, a desgraça maior do desemprego em massa e da

completa inatividade das administrações municipais. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Saúdo a todas e todos. Mais uma vez quero tornar

pública, por meio da tribuna desta Casa, uma reivindicação à Secretaria de Educação

e ao Governador Aécio Neves. Não é a primeira vez que faço essa cobrança e faço-a

agora sob o ponto de vista judicial. Já se passou o mês de março, já vai-se iniciar o

mês de abril e há praticamente 60 dias que os alunos estão sem a merenda escolar

em quase todo o Estado. Já denunciei, em 2003, as práticas ilegais da Secretaria de

Educação. O dinheiro era repassado pelo MEC, pelo governo federal e ficava

depositado em uma conta do governo para render juros. O governo só comprava a

merenda meses depois e deixava os alunos sem a merenda escolar. Isso aconteceu

em várias cidades do nosso Estado. Agora está ocorrendo o mesmo problema

novamente. Em Uberlândia, por exemplo, há escolas sem merenda. Há escolas de

todas as regiões do Estado que estão entrando em contato com o nosso gabinete

dizendo que os alunos estão sem a merenda escolar. É um verdadeiro absurdo. Já

entrei com duas representações no Ministério Público cobrando uma solução por

parte do governo, o mais rápido possível, para restabelecer, garantir a compra da

merenda escolar. O dinheiro já está em caixa, não há justificação para deixar as

crianças, os estudantes do Estado sem a merenda escolar.
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Por falar em merenda, é uma grande felicidade dizer que já está chegando ao fim a

novela de uma reivindicação pela qual já vínhamos lutando há muito tempo: a

merenda escolar para os alunos do ensino médio. O projeto do Deputado Federal

Elismar Prado foi aprovado na Câmara dos Deputados, agora está sob apreciação do

Senado Federal e deve ir para sanção do governo federal.

O Deputado Federal Elismar Prado reuniu-se com o Presidente Lula. O governo

enviou uma medida provisória para ser votada o mais rápido possível, a fim de

garantir, de uma vez por todas, a merenda escolar para os alunos do ensino médio, o

que é uma luta antiga do movimento estudantil, dos pais, enfim, de toda a sociedade.

Estamos comemorando essa vitória. Parabenizamos o Deputado Federal Elismar

Prado por mais essa conquista, que vai atender milhares de estudantes em todo o

Brasil e que, na realidade, será uma nova lei da merenda escolar.

Mais uma vez, farei referência à Copasa, que, além de cobrar uma das tarifas mais

caras do Brasil, vem, sucessivamente, praticando aumentos indevidos e ilegais. Pelo

terceiro ano, entramos com representação junto ao Ministério Público. Esses

aumentos ferem a legislação, e não existe, em nosso Estado, uma agência para

regular o setor, conforme recomenda a Lei nº 11.445/2007. Ou seja, não há uma

agência para analisar a planilha de custos e verificar a necessidade ou não de haver

aumento - a própria Copasa, por meio da Secretaria de Governo, faz isso, num total

desrespeito à legislação federal. Ademais, a Copasa comete outro abuso, qual seja

cobrar caro pelo tratamento de água e de esgoto, mas não há tratamento de esgoto

em muitas cidades. Como sabemos, nosso Estado tem 853 Municípios, e a Copasa

está presente em 611 cidades, das quais 70% não possuem tratamento de esgoto.

Portanto o esgoto corre a céu aberto, é jogado nos rios, lagos e córregos, poluindo e

provocando prejuízo à saúde. Os índices mostram-nos que doenças seriíssimas

atingem a população, inclusive as crianças, ou seja, temos questões muito graves na

área da saúde. Não temos dúvida de que a Copasa é uma das principais

responsáveis pela poluição do ar, das águas, enfim, do meio ambiente em nosso

Estado. Em 70% dos Municípios onde a Copasa é responsável pelo tratamento de

esgoto e pelo fornecimento de água, não há tratamento de esgoto, mas a Copasa

cobra por isso.
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Em Montes Claros, obtivemos mais uma vitória. Em todas as regiões do Estado,

estamos entrando com representação no Ministério Público. Quem nos estiver

acompanhando, deverá procurar o nosso gabinete e repassar a realidade do seu

Município, a fim de entrarmos com representação na Justiça. Em Montes Claros, a

Justiça determinou a redução de 12,5% na conta de água e, além disso, a Copasa

ainda terá de proceder ao ressarcimento da diferença aos consumidores, retroagindo

a 2005. Portanto, em Montes Claros, a tarifa de água e esgoto foi reduzida em um

terço, e essa foi uma grande vitória da população. Aproveito a oportunidade para

parabenizar o Poder Judiciário e o Ministério Público da referida cidade por mais essa

conquista.

Obtivemos ainda outra vitória ao impedirmos que a Copasa cobrasse outro aumento

exorbitante. E para quando a empresa queria esse aumento? A intenção era cobrar, a

partir do mês de março, o aumento de 8,65%, o maior dos últimos anos, mas

conseguimos, por meio de representação, uma liminar suspendendo-o. A Copasa

ficou indignada, pois queria o aumento de qualquer maneira; tentou derrubar a liminar

no Superior Tribunal de Justiça, mas não conseguiu. O próprio Desembargador,

naquele momento, reconheceu que a empresa não havia conseguido provar que teria

prejuízo. Na realidade, ocorre o contrário: está tendo lucros e mais lucros e os

acionistas têm cada vez mais dinheiro no bolso. Nos últimos anos, mais de meio

bilhão de reais foram para os acionistas, cuja maioria não é formada de mineiros, mas

de capital internacional, de bancos que lucram com o suor e com o sangue do

trabalhador mineiro.

A água é um bem público, natural e essencial à vida. Infelizmente, no nosso Estado

a água está sendo tratada como mercadoria. Além de ser muito cara, não tem o

tratamento devido. A Copasa em dezenas, dezenas e dezenas de cidades joga todo o

esgoto sanitário em rios, lagos e córregos, poluindo as nascentes, a água potável.

Felizmente, temos água em abundância. Temos o maior reservatório de água doce

do mundo no nosso subterrâneo, o Aqüífero Guarani.

Temos muita água, mas infelizmente ela está contaminada, poluída, imprópria para

o consumo. Por exemplo, a Lagoa da Pampulha, até há pouco tempo, abastecia Belo

Horizonte com água potável. Hoje, a água da Pampulha pode ser utilizada para beber
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ou cozinhar? Não. Ela está totalmente imprópria para o consumo porque está

contaminada. Essa água não pode ser consumida porque continuam jogando ali

dejetos e todo o esgoto sanitário de todas as residências de várias cidades da região

metropolitana na Lagoa da Pampulha. Isso contamina a lagoa e mata a maioria dos

peixes.

Essa questão é muito séria. Temos de ter realmente preocupação com o meio

ambiente. Há escassez de água no mundo inteiro. Mas nosso problema não é

escassez de água. Temos muita água. Há escassez de água potável, a própria para o

consumo. Por causa da ação do homem, a cada dia que passa há mais

contaminação e degradação do meio ambiente.

Continuaremos com essa luta sabendo que incomodamos. E incomodaremos muito

e muito mais. Podem ter certeza de que continuaremos incomodando. Nosso papel é

defender a população. Fui eleito com mais de 120 mil votos. Não tenho medo de cara

feia ou de perseguição. Da mesma maneira que fizemos a campanha pela redução

da tarifa de energia da Cemig, que impedimos a cobrança da taxa para chamar a

polícia, impedimos ainda a cobrança de várias outras taxas. Aprovamos 13 emendas

supressivas. Tivemos a redução da conta de energia elétrica em 17%. E agora a

Copasa foi impedida pela Justiça de aumentar o valor da tarifa de água.

Continuaremos nessa luta em defesa da água e do meio ambiente para que

realmente o Estado cumpra a sua obrigação. A Copasa tem tido lucros fabulosos. Em

2008 o lucro líquido da empresa foi de R$349.000.000,00, apenas nos primeiros nove

meses do ano. Houve um crescimento de 23%, o que supera qualquer índice

inflacionário. Se compararmos o valor do aumento da água nos últimos anos,

veremos que está muito, muito, muito acima da inflação.

Isso é um grande desrespeito com a população, que paga caro e não tem uma

água confiável, de qualidade. E a Copasa ainda joga o esgoto sanitário de várias

cidades nos rios, nos lagos e nos córregos, causando sérios riscos à saúde, doenças

em muitas crianças e muitas famílias. A situação é realmente muito séria.

Continuaremos denunciando e cumprindo o nosso papel. Podem ter certeza de que

utilizarei esta tribuna quantas vezes se fizerem necessárias. Cobrarei

permanentemente. Serei uma pedra no sapato da Copasa. Tenho meu compromisso
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em defesa do povo. Não abro mão disso de maneira nenhuma. Desencadearemos

essa campanha por todo o Estado de Minas Gerais. São 611 cidades onde a Copasa

atua. Exigiremos tratamento do esgoto e água de qualidade com um preço justo.

Como falei, a água não pode ser tratada como mera mercadoria. Infelizmente, a

água da Copasa tem preço de vinho. A água está a um preço realmente absurdo. Em

muitos Municípíos, em Barbacena, por exemplo, onde se passou do departamento

municipal para a Copasa, a população está totalmente revoltada.

O mesmo ocorre em outras regiões, como em Centralina, Frutal, Montes Claros,

Contagem, Betim e Vale do Jequitinhonha. A população dessas cidades está

revoltada, ou melhor, a população de Minas Gerais está revoltada pelo tratamento da

Copasa, principalmente em razão dos altos valores cobrados pela tarifa de água e

esgoto. Em alguns locais, a tarifa de esgoto chega a cerca de 90%.

Esse problema é muito sério. Continuaremos com essa campanha em todo o

Estado de Minas Gerais e contaremos com a participação da população. Neste país,

se não colocamos a boca no trombone, se não protestamos, se não exigimos o que é

nosso, se não nos mobilizamos, infelizmente os poucos direitos que temos vão por

água abaixo. Já provamos que é possível uma mudança. Precisamos acreditar nessa

campanha, pois temos todas as condições para obter mais uma vitória.

Na verdade, já estamos tendo vitórias, como com a decisão da Justiça de reduzir

12,5% da conta de água. Além disso, a Copasa terá de ressarcir os contribuintes

desde o ano de 2005. Terá de devolver dinheiro, o que representa uma grande vitória.

A decisão da Justiça de proibir o aumento das tarifas da Copasa para agora, para o

mês de março, é outra vitória. Essa empresa não poderá mais aumentar o valor da

conta de água, conforme decisão liminar. O mérito terá de ser julgado. Esperamos

que, após o julgamento do mérito, o povo continue vitorioso.

Da mesma maneira que obtivemos êxito ao desencadearmos várias campanhas,

temos certeza de que sairemos vitoriosos em relação à Copasa, que deverá cobrar

um preço justo pela água. É preciso haver tratamento de esgoto em todas as cidades.

A Copasa não pode mais fazer a covardia de cobrar muito caro pelo tratamento de

esgoto e não oferecer o serviço. A não-prestação desse serviço é ilegal, injusta e fere

a lei, o Código de Defesa do Consumidor, afinal trata-se de venda casada: cobrar,
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numa mesma conta, as tarifas de água e de esgoto.

Muitas vezes o cidadão, no final do mês, em razão das muitas dificuldades que

enfrenta, não consegue pagar sua conta de água, e o abastecimento é cortado. Isso

ocorre porque, numa mesma conta, estão embutidas as tarifas de água e de esgoto.

No entanto, na maioria das vezes, a cidade desse cidadão não possui tratamento de

esgoto. Assim, por que a Copasa cobra por esse serviço?

Esse critério é muito injusto. Continuaremos mobilizados, para o que pedimos o

apoio de toda a população de Minas Gerais, dos Vereadores e dos Prefeitos, para

que ingressem também nessa campanha. Tenho certeza de que sairemos vitoriosos

dela. Muito obrigado, Presidente.

* - Sem revisão do orador.

Questão de Ordem

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, como não há mais quórum para a

continuidade de nossos trabalhos, peço o encerramento, de plano, da reunião. Muito

obrigado.

Encerramento

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

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

Deputados para as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 1º de

abril, 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 5ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 23/3/2009

Presidência dos Deputados Weliton Prado e Fábio Avelar

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

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

Ronaldo Vasconcellos - Palavras do Sr. Odair Santos Junior - Palavras da Sra. Cleide

Izabel Pedrosa de Melo - Palavras do Secretário José Carlos Carvalho - Palavras do

Sr. Mário Dantas - Palavras do Sr. Pedro Carlos Garcia Costa - Esclarecimentos
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sobre os debates - Debates - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Doutor Viana - Weliton Prado - Dinis Pinheiro - Antônio Carlos Arantes - Délio

Malheiros - Fábio Avelar.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - Às 9h15min, declaro aberta a reunião.

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

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

Ata

- O Deputado Délio Malheiros, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à realização do ciclo de debates

“Avanços e Desafios da Política das Águas de Minas Gerais”, como parte das

atividades do VIII Fórum das Águas de Minas Gerais, evento realizado pela

Assembleia Legislativa de Minas Gerais em parceria com o Sistema Estadual de Meio

Ambiente - Sisema -, por meio do Instituto Mineiro de Gestão das Águas - Igam -, em

parceria com o Fórum Mineiro de Comitês de Bacias Hidrográficas, o Conselho

Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG -, a

Federação das Indústrias de Minas Gerais - Fiemg -, a Companhia Energética de

Minas Gerais - Cemig -, a Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa - e

a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, com os seguintes objetivos: instaurar o VIII

Fórum das Águas de Minas Gerais e discutir os avanços e desafios na

implementação da política das águas em Minas Gerais.

Composição da Mesa

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs.

José Carlos Carvalho, Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável, representando o Governador do Estado, Aécio Neves; Ronaldo

Vasconcellos, Secretário Municipal de Meio Ambiente, representando o Prefeito

Municipal de Belo Horizonte, Márcio Lacerda; e Odair Santos Junior, Assessor do



____________________________________________________________________________
106

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais - Crea-

MG -, representando o Presidente, Gilson de Carvalho Queiroz Filho; a Exma. Sra.

Cleide Izabel Pedrosa de Melo, Diretora-Geral do Instituto Mineiro de Gestão das

Águas - Igam -; e os Exmos. Srs. Mário Dantas, Coordenador do Fórum Mineiro de

Comitês de Bacias Hidrográficas; e Pedro Carlos Garcia Costa, Gerente da Gerência

de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável desta Casa.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - Registramos a presença, em Plenário, da Exma. Sra. Joana

Beatriz Barros Pereira, Reitora da Universidade Vale do Rio Verde de Três Corações

- Unincor - e membro do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Verde; dos Exmos. Srs.

Mozart Faria, Secretário Municipal de Meio Ambiente de Guaxupé; Paulo Romano,

Secretário Adjunto da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento;

da Exma. Sra. Rosilene Mariléia Monteiro, Vice-Prefeita de Inimutaba; dos Exmos.

Srs. Jander Filaretti, Secretário de Meio Ambiente de Contagem, representando a

Prefeita de Contagem, Marília Campos; e Reginaldo Tristeza, Renato Gomes e

Claudinei Dias, Vereadores de Sete Lagoas. Registramos, ainda, a presença, nas

galerias, dos alunos do 2º e 3º anos do ensino médio do Sesi-Senai de Santa Luzia.

Obrigado pela presença.

Palavras do Sr. Presidente

É com muita satisfação que estamos aqui, a pedido do Presidente da Assembleia,

Deputado Alberto Pinto Coelho, coordenando os trabalhos deste ciclo de debates. O

Sr. Presidente me incumbiu de representá-lo nesta solenidade. Infelizmente, não

pôde presidir os trabalhos, porque está em viagem, mas à tarde deverá estar

conosco.

É com orgulho que abrimos hoje o VIII Fórum das Águas, neste ano em que

comemoramos uma década da política estadual de recursos hídricos, disciplinada

pela Lei nº 13.199, de janeiro de 1999. Consideramos o momento oportuno para a

realização deste ciclo de debates sobre os avanços e desafios da política das águas

em Minas Gerais.

Como sabemos, algumas das principais bacias hidrográficas do Brasil têm origem

em Minas. É grande o nosso potencial hídrico para geração de energia, irrigação e
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produção de alimentos; por isso, a questão da água, para nós, transcende a

perspectiva ambiental e culmina no próprio desenvolvimento do País.

Minas Gerais é também um Estado peculiar que, podemos afirmar, serve de

exemplo para as outras unidades da Federação. Há, em nosso Estado, uma

comunhão de interesses entre os Poderes Legislativo e Executivo e a sociedade. Em

Minas, as leis aprovadas pela Assembleia Legislativa, após muita discussão com os

segmentos sociais, ganham força com a aplicação garantida pelo Poder Executivo.

Na questão das águas, um resultado visível dessa parceria é o Programa de

Revitalização do Rio das Velhas - meta 2010.

Por meio do debate e da abertura às propostas da sociedade, expressas

principalmente pelo Projeto Manuelzão, o Poder Executivo incorporou a urgente

revitalização do Rio das Velhas como programa estruturador dentro da área de

resultados qualidade ambiental, do Plano Plurianual de Ação Governamental de 2008

a 2011. Aí temos um de nossos muitos desafios: fiscalizar e garantir a plena

execução desse programa.

A atuação deste Parlamento, em parceria com outras instituições públicas e com

entidades da sociedade, possibilitou avanços significativos. O pioneiro seminário

legislativo “Águas de Minas”, realizado em 1993, contou com grande participação dos

setores governamentais e da sociedade e originou a Política Estadual de Recursos

Hídricos, expressa na Lei nº 13.199, cujo aniversário de 10 anos estamos agora

celebrando.

Esta Casa tem grande satisfação em afirmar que a iniciativa também serviu de base

para a Política Nacional de Recursos Hídricos, instituída em 1997. Houve ainda

muitas outras ações, como o seminário “Águas de Minas II”, com a interiorização dos

debates em 17 Municípios mineiros; a criação das comissões interestaduais

parlamentares de estudos das bacias hidrográficas do Rio Doce e do São Francisco;

e diversos ciclos de debates, fóruns técnicos e debates públicos.

Além disso, desde o início dos anos 90, a Assembleia, sempre atenta à

necessidade de adequar a legislação à realidade enfrentada pelos cidadãos, deu

corpo a mais de 20 leis relacionadas com as águas. A maioria dessas leis foi

originada no próprio Parlamento e teve ampla participação da sociedade durante a
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tramitação na Casa, por meio de audiências públicas da Comissão de Meio Ambiente

e Desenvolvimento Sustentável e de reuniões técnicas com os segmentos

interessados. Um exemplo é a Lei das Águas Subterrâneas, valioso patrimônio sob

domínio do Estado.

Portanto, neste momento de avaliação e debate, cumpre-nos destacar que, graças

aos esforços conjuntos do poder público e da sociedade, a gestão dos recursos

hídricos em Minas está no caminho certo. Hoje, o Estado conta com monitoramento

da qualidade das águas em todo o seu território e com cerca de 20 planos diretores

de recursos hídricos concluídos ou em execução.

Outra iniciativa louvável é a elaboração, pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas,

do plano estadual de recursos hídricos, atualmente em curso.

Reconheçamos também a essencial atuação dos comitês de bacias hidrográficas,

que demandam ações dos setores públicos e geram mobilização em nível regional,

contribuindo para disseminar, na sociedade, a percepção da importância do uso

racional da água. Entretanto, devemos aproveitar a oportunidade também para

discutir as muitas ações que ainda devem ser realizadas para que possamos afirmar,

com plena certeza, que Minas faz tudo o que está ao seu alcance para proteger e

bem gerir seus recursos hídricos.

Alguns dos grandes desafios são a implementação efetiva das agências de bacias

hidrográficas e a consolidação dos comitês de bacias. Acreditamos que os objetivos

deste evento devam ser a análise e a busca de soluções para essas e outras

questões.

Agradecemos às autoridades, aos debatedores e a todos os presentes. De modo

especial, agradecemos aos organizadores e aos apoiadores deste fórum: a Secretaria

de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento sustentável, por meio do Instituto

Mineiro de Gestão das Águas; o Fórum Mineiro de Comitês de Bacias Hidrográficas;

a Copasa; a Cemig; a Prefeitura de Belo Horizonte; o Conselho Regional de

Engenharia, Arquitetura e Agronomia e a Federação das Indústrias do Estado de

Minas Gerais.

O futuro das águas em nosso Estado e no Brasil depende de uma construção

coletiva. Temos a certeza de que este evento, reconhecido como um dos mais
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importantes do País, promoverá uma discussão aprofundada sobre a aplicação, os

avanços, as limitações e os desafios da política das águas.

Desejamos que este fórum ofereça vigorosos subsídios para o direcionamento das

próximas ações integradas do poder público e da sociedade. Muito obrigado.

Palavras do Secretário Ronaldo Vasconcellos

Bom-dia. Fazendo uso da palavra que meu amigo e colega de engenharia e ação

política, o competente Presidente, Deputado Fábio Avelar, concede-me, aproveito

para, na pessoa do Deputado Weliton Prado, saudar os demais Deputados e

presentes. Saúdo também o Sr. Pedro Garcia, Gerente de Meio Ambiente desta

Casa, que se ligou à Assembleia Legislativa quando eu ainda era Deputado Estadual.

Hoje ele está de cabelos brancos. Não tenho essa faculdade, Pedro, porque os

cabelos já me faltam. Um abraço a você, cuja presença demonstra a preocupação

desta Casa com o meio ambiente.

Quando aqui cheguei, em 1987, o setor de meio ambiente tinha apenas um técnico

de nível superior, o Dr. José Carlos Carvalho, que, aliás, muito nos ajudou. Depois,

surgiram técnicos e técnicas igualmente competentes, dando embasamento técnico

ao nosso trabalho.

Quero dizer, Sr. José Carlos Carvalho, que, como Deputado Estadual, sempre

recebi determinações de V. Sa., quando foi Diretor-Geral, nos idos de 1983; depois,

como Secretário de Estado, quando foi criada a Secretaria Estadual do Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, de que, no primeiro momento, o Igam não

fazia parte. Aproveito, aliás, para saudar a prezada Cleide, aqui presente.

Na verdade, não era Igam, mas Departamento de Recursos Hídricos, que também

não era DRH, mas Departamento de Águas e Energia Elétrica, cujo projeto original

chegou a esta Casa com a finalidade de extinguir o Departamento de Águas e

Energia Elétrica do Estado de Minas Gerais. Esta Casa, numa atitude competente,

mudou o DAE para DRH e, depois, para Igam, colocando-o no lugar certo, Deputados

Fábio Avelar e Weliton Prado, ou seja, na Secretaria Estadual de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável. Aproveito a oportunidade para saudar Sebastião

Virgílio, Diretor do Departamento de Recursos Hídricos, a quem encontrei aqui depois

de longos anos.
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Não falarei sobre a cobrança pelo uso da água, apesar de defendê-la. Aproveito a

oportunidade para saudar Mário Dantas, Presidente do Fórum das Águas, e Paulo

Romano, Deputado Federal, nosso amigo. Quero comentar com os senhores o que,

de positivo, está acontecendo e manifestar uma preocupação. Esta Casa, Deputado

Fábio Avelar, Deputado Weliton Prado e Gerente Pedro Garcia, tem mostrado muito

serviço na área ambiental, graças à participação de V. Exas. Deputado Fábio Avelar,

na fala preciosa de V. Exa., faltou ressaltar que a voz de Minas ajudou na criação da

Agência Nacional de Águas - ANA -, em 2000, descentralizada, transparente, com

capilaridade, em vez de um órgão central, com recursos concentrados e controlados

por Brasília. O último projeto que votamos aqui, como Deputado Estadual, em 1998,

foi o da criação do Fhidro, que virou lei, se não me falha a memória, em 1999. Agora,

o Igam está fazendo um trabalho avançado, envolvendo as Prefeituras. Esse é o

caminho certo, e quero parabenizar esse órgão, a sua Presidente Cleide, seu Vice-

Presidente Geraldo, pessoa comprometida, e toda a sua Diretoria.

Dizem que o Brasil tem muita água, assim como Minas e Belo Horizonte. Ontem, a

televisão mostrou o problema de São Paulo. Felizmente, não aconteceu aqui.

Entretanto, precisamos começar a cuidar da água para ela não faltar, pois, do

contrário, as pessoas ficarão vendo com tranqüilidade essa questão, e isso não é

bom, pois deixarão tudo para depois. É importante fazer essa reflexão com os

senhores e as senhoras.

Por fim, em nome do Prefeito Márcio Lacerda, quero informar que recebemos o

convite de Cleide Pedrosa para participarmos do VIII Fórum. A Prefeitura não está

participando apenas desse evento de lançamento, mas também realizará amanhã,

durante todo o dia, no Parque Municipal Américo Renné Giannetti, no Teatro

Francisco Nunes, um trabalho voltado para a educação ambiental das crianças da

rede municipal. Quem quiser, poderá comparecer. Na quarta-feira, iremos para outra

região importante da cidade, a Pampulha, onde realizaremos o projeto Propam, um

programa de recuperação ambiental de Belo Horizonte e Contagem. Aproveito para

saudar meu colega, Secretário Jander Filaretti, Vereador com alguns mandatos, que

agora está à frente da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Contagem.

Realizaremos lá, durante todo o dia, uma manifestação para que as crianças
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conheçam o trabalho que fazemos na Pampulha e nos ajudem a preservar aquela

região. A Escola é a Anne Frank, e o evento durará todo o dia, com a participação da

Prefeitura.

O Prefeito Márcio Lacerda aceitou o convite de V. Exa. e, na quarta-feira, estará no

Palácio da Liberdade para falar da posição firme da cidade de Belo Horizonte,

também em nome dos Prefeitos da Bacia do Rio da Velhas. São 51 Prefeitos, mas 26

estarão presentes. O Prefeito Márcio Lacerda estará lá dando palavra às 26

Prefeituras que assinarão o convênio com o Governo do Estado, para que possamos

nadar, navegar e pescar no Rio das Velhas em 2010. Sonhar é preciso, sonhar é

necessário. Bom fórum, bom evento, boa discussão para todos nós.

O Sr. Presidente - Agradecemos a participação do Secretário Ronaldo,

agradecemos a lembrança da mensagem à criação da Agência Nacional das Águas.

Secretário Ronaldo Vasconcellos, você foi Deputado nesta Casa por várias

legislaturas, foi Presidente da Comissão de Meio Ambiente desta Casa, é grande

nossa satisfação em recebê-lo. Agora, como Secretário Municipal, com certeza trará

grandes avanços para nossa gestão ambiental. Agradecemos sua participação.

Palavras do Sr. Odair Santos Junior

Senhoras e senhores, bom-dia. É um privilégio estar nesta Casa Legislativa, ainda

mais imbuído da atribuição de representar o Sr. Gilson de Carvalho Queiroz Filho,

engenheiro civil e Presidente do Crea. Por questões de saúde, ele não está presente.

Designou, para tal, o engenheiro civil Jobson, nosso Vice-Presidente, que talvez em

homenagem aos cabelos brancos deste engenheiro, declinou o convite de estar à

Mesa; ficou na platéia e nos solicitou que representássemos o Presidente. Isso, para

este engenheiro que agora fala a esta seleta platéia, é motivo de insigne honra, haja

vista a profissão escolhida, a engenharia, ser aquela com a qual sonho desde os

primeiros anos de minha já longa jornada na terra. Ao lembrar o pronunciamento de

Ronaldo Vasconcelos, engenheiro embora de outra área, digo que sonhar é preciso.

A discussão sobre as águas e o cuidado com o mais precioso dos bens, que não só

a humanidade precisa, mas todos os seres vivos, sejam humanos, vegetais ou

animais que habitam esta esfera de vida a que demos, não sei por que, o nome

Terra, já que recoberta em dois terços de sua superfície pelo mais precioso dos
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líquidos, é efetivamente motivo de grande esforço e de grande empenho. A

salvaguarda das águas significa a salvaguarda do planeta Terra. Por isso, ao estar

aqui nesta breve fala, representando o Presidente do Crea, faço uma saudação a

todos os profissionais das áreas de base tecnológica regidas pelo sistema Confea -

Crea. Faço aqui, nas pessoas dos caríssimos engenheiro civil Fábio Avelar, deputado

que preside esta reunião, e do engenheiro eletricista Ronaldo Vasconcelos, que

conosco também compõe a Mesa na abertura do VIII Fórum das Águas, a saudação

a cada um dos profissionais de base tecnológica regidos pelos sistema Confea -

Crea, cada um daqueles que compõem a engenharia, a arquitetura, a agronomia, a

geologia, a geografia e a meteorologia. Hoje, dia 23, celebra-se a data mundial da

meteorologia, significativamente um dia após o Dia Mundial da Água. Cumprimento,

ainda, os tecnólogos de nível superior e os técnicos de nível médio profissionais que

lidam com a água. Ao saudar cada um dos profissionais, cumprimento todos, porque

tenho certeza de que a ação conjunta, se bem conduzida, coordenada e executada, é

o que resultará numa ampla atuação em prol da salvaguarda do mais precioso dos

bens. Nesta Casa Legislativa, vários e vários dos presentes estiveram conosco desde

o início dos anos 1990 em longas mas significativas jornadas, como bem falou o

engenheiro Fábio Avelar, Presidente da Mesa. Jornadas em prol da política das

águas, em prol da implementação da legislação não só estadual, mas também

federal, como nos lembraram os palestrantes que nos antecederam, entre eles o

querido amigo Ronaldo Vasconcelos.

Há que reconhecer que toda a legislação hoje existente no País teve gênese nesta

Casa Legislativa. A partir de 1992, como bem frisou o Deputado Fábio Avelar, foi

estabelecida a realização de seminários legislativos nesta Casa. O primeiro, “O

saneamento é básico”, resultou no segundo, no ano seguinte, 1993, “Águas de

Minas” e, a partir daí, toda a legislação.

Vários dos presentes foram e são nossos companheiros nessa jornada diuturna em

prol da preservação do líquido da vida. Vários daqueles que vieram depois de nós

estão conosco irmanados em favor dessa questão.

Ao concluir meu pronunciamento na abertura deste evento, cumprimento o

Secretário de Estado José Carlos Carvalho, companheiro de longa jornada e
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participante dessa luta. Faço questão, ao saudar os integrantes da Mesa, de

cumprimentar a Dra. Cleide. Ela, como única mulher da Mesa, tem consciência de

que a vida passa pela água. Ninguém entende melhor que a mulher sobre a

salvaguarda da vida e, portanto, da preservação da água. Na pessoa da Dra. Cleide,

cumprimento de coração cada uma das mulheres presentes e aquelas que estão

conosco, nos mais diferentes rincões do Estado e fora desse torrão mineiro, onde

avança e alcança o sinal da TV Assembleia. É um privilégio, como engenheiro que

sou, poder falar da ação, parceria de todos nós, em prol das águas.

Faço aqui minha exposição singela e o depoimento de um profissional irmanado

com cada um de vocês aqui presentes, que contribuem, mesmo que de modo

simples, para a preservação das águas.

Em nome do Crea-MG, do Fórum Agenda 21 do Estado de Minas Gerais, como

Secretário Executivo do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia

deste Estado e, em nome do Instituto Águas da Terra, que tenho o privilégio de

presidir, deixo o abraço sincero desse mineiro, brasileiro e engenheiro, no coração de

cada um de vocês. Sucesso e longa vida ao Fórum das Águas. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Agradeço a participação do Dr. Odair Santos. Como engenheiro

e Deputado, peço que você leve ao Presidente, Dr. Gilson, nosso agradecimento pela

sempre pronta parceria que o Crea realiza com esta Casa e com todo tipo de

segmento que se encontra aqui. Leve a ele nossos agradecimentos.

Palavras da Sra. Cleide Izabel Pedrosa de Melo

Cumprimento todos os presentes. Na pessoa do Secretário de Estado de Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, José Carlos Carvalho, cumprimento os

colegas do Sisema. Na pessoa do Presidente da Comissão de Meio Ambiente da

Assembleia Legislativa, Deputado Fábio Avelar, e do Deputado Weliton Prado,

cumprimento os Deputados presentes. Mais uma vez agradeço a esta Casa que nos

recebeu para discutir um assunto tão importante como é a questão das águas em

nosso Estado. Cumprimento o Deputado Ronaldo Vasconcelos, Secretário de Meio

Ambiente, que representa o Prefeito Márcio Lacerda, e participou da criação da lei, de

todo esse processo e participa ativamente da gestão e da discussão das águas no

nosso Estado. Na pessoa de Mário Dantas, Presidente do Fórum de Comitês,
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cumprimento todos os representantes de comitês de bacias aqui presentes. Há

representantes do Baixo Rio Grande, do Araguari, Mucuri, Paracatu, Pará, Médio Rio

Grande, afluentes do Verde Grande e do Baixo Rio Grande: Joaquim, Leonel,

Fernando, Júlio César, Alípio, Roberto, Tonhão, Dona Alice, Ronildo e o Bush. Aqui

há grande representação dos comitês de bacia.

Cumprimento todas as lideranças, Prefeitos e Prefeitas, senhores e senhoras, o Dr.

Odair Santos, representante da Presidência do Crea, que tem sido grande parceira

em todo esse trabalho que o Igam tem feito, além de outras parcerias importantes, e

tem participado ativamente da gestão de águas.

O ciclo de debates foi criado porque a lei está completando 10 anos. Precisamos

saber em que avançamos e fazer uma análise crítica dos avanços e do que podemos

melhorar. No ciclo de debates que foi levado a todo o Estado, pudemos observar que

a maior parte das ações citadas tem sido implementadas, o que deve ser feito de

maneira mais efetiva, por isso precisamos de criatividade e de participação. Creio que

o maior desafio de todos é a participação. O tema água avançou muito no que diz

respeito à compreensão e ao entendimento sobre tudo o que implica. Atualmente,

água é um fator essencial para o desenvolvimento econômico e para a sobrevivência.

Ontem, encerrou-se o Fórum de Istambul, oportunidade em que as questões foram

discutidas. O tema reuniu 120 países, levando 60% dos países do mundo a participar

ativamente da discussão das muitas variáveis do tema água. A água é fonte de

energia, de alimentos e de erradicação e transmissão de doenças. Temos desafios

enormes que são a conciliação de seus múltiplos usos e necessidades. Além das

bacias hidrográficas e das águas subterrâneas, a água extrapola Municípios,

extrapola limites de Estado, extrapola fronteiras de países. As bacias hidrográficas

vão além, porque congregam regiões, povos e toda uma grande diversidade. Quanto

à gestão de recursos hídricos, temos de ir além do nosso pensamento. Ela demanda

grande esforço coletivo e individual, pois, se não tivermos essa visão sistêmica, não

conseguiremos avançar. Estamos aqui para discutir esses desafios. O mundo inteiro

precisa discuti-los. Sabemos da luta pela gestão dos recursos hídricos. Devido ao

crescimento populacional e à demanda do setor econômico pela água há grandes

conflitos. Se não começarmos a antever esses conflitos e nos unirmos para sermos
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mais eficientes, tanto na gestão de países quanto na gestão de regiões, de bacias e

de Municípios, realmente passaremos por grandes dificuldades.

Minas Gerais é privilegiado por ter uma lei que propiciou avanços, por sua

população ser cada vez mais comprometida. Precisamos ir muito além. A partir deste

evento, precisamos de indicações desses espaços, das nossas dificuldades e dos

caminhos que precisamos trilhar. Enfatizo que o caminho mais importante é

exatamente a característica da gestão de recursos hídricos, é a participação de cada

um, a participação de cada segmento, dos Municípios, dos Estados, da Nação, todos

voltados para isso. Essa participação tem de estar atenta a vários olhares: do

agricultor, do industrial, do governo municipal, do governo estadual, do governo

federal, de cada usuário, da sociedade e o das ONGs. São todos olhares diferentes.

Mas todos esses olhares têm de convergir para um único ponto, que é a

sustentabilidade. E a sustentabilidade é a condição de ter todos os usos e de

conviver, de forma pacífica, racional e coerente, com essa gestão. Se tivermos todos

esses segmentos agindo, planejando e buscando a convergência de forma a alcançar

a sustentabilidade, temos, realmente, esperança no futuro. Esperamos sair daqui com

orientações e caminhos para que essa eficiência seja mais presente. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Agradecemos a participação da Dra. Cleide e, desde já,

agradecemos o empenho na coordenação dos trabalhos, que resultou na organização

do nosso VIII Fórum das Águas.

Concluída a fase de abertura, passamos, de imediato, para o nosso painel, com o

seguinte título: “Avanços e desafios da política das águas em Minas Gerais”.

Passamos a palavra ao Sr. José Carlos Carvalho, Secretário de Estado de Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que, após suas saudações iniciais, disporá

de até 30 minutos para proferir sua palestra sobre o tema.

Palavras do Secretário José Carlos Carvalho

Bom-dia a todos e a todas, quero saudar o Deputado Fábio Avelar, Presidente da

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia

Legislativa, para alegria de todos nós; o Deputado Weliton Prado, da Mesa da

Assembleia Legislativa de Minas, na pessoa de quem saúdo os demais

parlamentares, Deputados e Deputadas que integram e representam a sociedade
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mineira no Parlamento do nosso Estado. Saúdo as demais autoridades componentes

da Mesa. Minha especial saudação aos Presidentes, aos dirigentes dos Comitês de

Bacias Hidrográficas, às demais lideranças do terceiro setor e às entidades de classe

do setor produtivo, que aqui comparecem para a abertura da Semana das Águas que

realizamos em Minas, de hoje até sexta-feira.

Esses momentos são simultaneamente de comemoração e de reflexão. Seria

inadequado aproveitar uma semana dedicada a um tema apenas para comemorar

aquilo que foi feito, porque temos de aproveitar também para refletir sobre aquilo que

ainda não fizemos e sobre o que é necessário avançar, mobilizando os esforços do

governo e da sociedade civil. É muito comum, em temas de direitos difusos como

meio ambiente, recursos hídricos, florestas, biodiversidades, resíduos, estabelecer

uma cobrança extremamente forte e necessária.

Não estou querendo desonerar nenhum governo da responsabilidade a respeito do

tema, mas preciso aproveitar esses momentos para refletir sobre o papel e o

comportamento da sociedade e a atitude dos cidadãos, sem os quais o governo não

fará a sua parte. Em primeiro lugar, o governo não avançará quanto à celeridade

necessária - refiro-me a governo em sentido amplo, a este e a outros governos em

todos os âmbitos - sem a mobilização, o apoio e a participação ativa da sociedade no

exercício efetivo da cidadania. Isso certamente fará a diferença. Também não

avançaremos apenas com aquilo que o governo pode fazer. Gostaria de repetir uma

expressão muito usada pelo Secretário Paulo Romano: o governo pode muito, mas

não pode tudo. É nesse contexto que temos de imaginar a formulação e a

implementação de políticas públicas.

Reconhecemos - e digo isso com freqüência - que, mesmo quando fazemos o

nosso máximo em países com a carência que ainda tem o Brasil, não é o suficiente. É

com essa convicção que gostaria de participar da abertura das comemorações e das

reflexões que devemos fazer na Semana da Água em 2009. Ao valer do meu tempo

aqui, ressalto que me convidaram para fazer uma palestra magna, mas pedi que o

magna fosse retirado - felizmente, o Deputado Fábio Avelar não o mencionou -,

porque não é possível dar uma palestra magna diante de um auditório magno, então

apenas procurarei fazer uma reflexão sobre aquilo que estamos fazendo em Minas
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visando à reformulação e à implementação das nossas políticas públicas. Para isso,

gostaria de fazer dois comentários. O primeiro será para ressaltar o extraordinário e

ativo papel da Assembleia Legislativa de Minas Gerais em relação ao tema do meio

ambiente, das águas e aos demais temas conexos. É fundamental destacar isso. O

segundo se dá em razão desse ativismo do parlamento mineiro em relação ao tema.

É quase impossível, pela intensidade de ações que a Assembleia desenvolve e pela

quantidade de reuniões realizadas, não ser repetitivo em algumas questões. Eu

queria fazer essas duas preliminares, porque tenho de reconhecer a importância do

papel da Assembleia Legislativa e, necessariamente por conta disso, terei de repetir

alguns conceitos que muitos presentes já ouviram de mim em outras ocasiões.

Uma das reflexões que quero fazer é informar, mais uma vez, que nenhuma

Assembleia Legislativa do Brasil, nenhum Poder Legislativo, usou tão bem e

intensivamente o mandamento da competência constitucional concorrente

estabelecido na Constituição de 1988 para legislar em matéria de meio ambiente,

água, floresta, flora, fauna e recursos hídricos como a Assembleia Legislativa de

Minas Gerais.

Cobrimos com leis estaduais, votadas e debatidas nesta Casa, praticamente todo o

universo da formulação das políticas públicas ligadas a esse tema. Destacamos a Lei

nº 14.199, de 1999, que, aliás, não é a primeira. Comemoramos 10 anos da criação

da Lei nº 14.199, de 1999 como substituição a outra lei estadual, votada nesta Casa,

antes do advento da Lei Federal nº 9.433, de 1977. É preciso ressaltar que Minas, ao

lado de outros Estados da Federação, já havia votado uma lei estadual de recursos

hídricos. Então, por que foi criada a Lei nº 14.199? Porque tornou-se necessária em

1999. Felizmente, por uma coincidência, foi encaminhada a esta Assembleia em

1988, no meu primeiro mandato como Secretário de Estado de Meio Ambiente,

discutida e votada na última legislatura de 1988 e sancionada em janeiro de 1999, no

governo do então Presidente Itamar Franco. Essa lei veio exatamente para adequar a

Lei Federal nº 9.433, de 1997 e fazer com que os novos paradigmas, os novos

conceitos e os novos mandamentos, que não estavam previstos nela fossem

incorporados à legislação estadual. Esse é um exemplo. Outros exemplos recentes

do papel da Assembleia Legislativa são o seu ativismo e a sua capacidade de estar
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em sintonia com os novos tempos e com a modernidade do debate político a respeito

das nossas questões no Brasil e no mundo.

No fim do ano, aprovamos um instrumento essencial para o avanço das políticas

públicas de meio ambiente de Minas com a criação da Lei de Gestão de Resíduos,

que faz com que Minas passe a ser um dos primeiros Estados da Federação a ter

uma lei de gestão de resíduos enquanto tramita no Congresso Nacional, há mais de

10 anos, um projeto de lei que trata do mesmo tema. Já se adiantando ao projeto de

lei que está no Congresso Nacional, a Assembleia Legislativa incorporou na Lei de

Gestão de Resíduos todos os novos e mais modernos conceitos sobre esse tema,

inclusive o conceito da logística reversa, que está mudando no mundo inteiro as

políticas de gestão de resíduos, que obriga o fabricante do resíduo a criar a facilidade

do retorno para permitir que a sociedade não seja chamada a pagar por esses

resíduos que estão aí infernizando as nossas vidas. Boa parte, senão a maior, de

todas as grandes enchentes urbanas que ocorreram nas grandes metrópoles, como

em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte, nos últimos anos,

principalmente no fim do ano passado e no início deste ano, foram em virtude de lixos

que entopem as bocas-de-lobo e os bueiros.

É essa a realidade. Para enfrentá-la, a Assembleia tomou essa iniciativa. No final

do ano passado, esta Casa votou uma lei que criou a APA Carste de Lagoa Santa,

mais um exemplo da afinidade do parlamento mineiro com as questões fundamentais

de proteção do meio ambiente, e outra que alterou a Lei do Fhidro, para que as

Prefeituras e o terceiro setor tivessem facilidade de acesso aos recursos, para o

desenvolvimento de projetos de recuperação hidroambiental das bacias hidrográficas.

A reforma do Fhidro foi além: determinou como prioridade absoluta de aplicação dos

recursos os investimentos junto aos comitês de bacias e proximamente às suas

agências, para a implantação dos instrumentos de gestão previstos na lei. Portanto,

passa a ser prioridade do Fhidro, por iniciativa desta Casa, financiar a elaboração dos

planos diretores de bacias, do enquadramento dos corpos d’água, do cadastro de

usuários e do sistema de informação, combinando-os com a cobrança pelo uso das

águas.

A Dra. Cleide mencionou o que estamos realizando, os avanços obtidos nos últimos
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10 anos. Embora muitíssimas coisas ainda devam ser feitas, podemos afirmar, com

satisfação e diante do parlamento que formulou as leis que cabe ao Executivo

implementar, que avançamos nesses anos e que, em Minas Gerais, a lei não ficou

esquecida nos gabinetes do Executivo. Avançamos na elaboração e na implantação

dos comitês de bacias. Entre as bacias de dominialidade estadual, Minas possui o

maior número de comitês, muitos em pleno funcionamento e todos recebendo o apoio

do governo e do Igam, ainda que de forma insuficiente. Estamos concluindo a

elaboração do Plano Estadual de Recursos Hídricos e apoiando a implantação de 16

planos de bacias hidrográficas no Estado. Concluímos os procedimentos para iniciar

a cobrança pelo uso da água em três bacias hidrográficas. Todas as que não

possuem comitê criado têm suas comissões provisórias instaladas. Enfim, fazemos

um extraordinário esforço para que a lei tenha efetividade.

Não é fácil executar uma lei. Mais uma vez, falo sobre o papel da sociedade no

exercício da cidadania: o que põe uma lei em vigência não é o seu enunciado.

Infelizmente, no Brasil há o hábito de se dizer que há leis que pegam e leis que não

pegam. Por quê? Temos de fazer uma reflexão sobre isso. Pegam as que são

assumidas pela sociedade; as que são tratadas com indiferença pela sociedade não

pegam, bem como as que a sociedade não cobra e não se mobiliza para vê-las

implementadas.

Gostaria de citar a Ministra do Supremo, Cármen Lúcia. No seu discurso de posse,

ela disse que a cidadania põe a lei em funcionamento, e não os tribunais. Caso

contrário, teríamos o Ministério Público fazendo uma ação civil pública por dia para

cada ato, para cada cidadão. Se judicializarmos todas as políticas públicas do Brasil,

os tribunais não colocarão as leis em vigência. A cidadania deve assumir com

responsabilidade o seu papel. Há necessidade de fazê-la funcionar de maneira

adequada. Por isso, a lei pega. Lei que pega é aquela em torno da qual a sociedade

se mobiliza e exige do governo sua implementação. Quando falamos de temas

difusos, precisamos cobrar do governo e fazer nossa parte. Isso vale para florestas,

vale para biodiversidade, vale para resíduos, porque cobramos águas limpas. E é isso

que temos de fazer, mas, na maior parte do tempo, estamos sujando as águas. Basta

ver o que acontece nas primeiras enchentes do Rio das Velhas e do Rio Paraopeba,
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que são rios praticamente metropolitanos. Eles estão cheios de sofás velhos e bichos

mortos. Tudo isso é lançado no corpo da água. Depois, vamos cobrar do governo a

responsabilidade, como se ele tivesse um órgão para sujar rios.

São essas as reflexões que precisamos fazer. O sucesso das políticas públicas

depende do governo e, cada vez mais, temos de cobrar. Sempre digo que, no meu

caso, crítica não é ofensa. Podem criticar todas as falhas do sistema estadual de

meio ambiente, desde que seja uma crítica política e que não resvale para acusações

pessoais. Esse é o papel da sociedade, mas ela também tem de fazer sua parte.

Falei de água, mas posso também falar de lixo. Posso falar de resíduos. Elaboramos

uma lei, votada aqui, a lei de gestão de resíduos, criando a logística reversa,

incentivos à reciclagem, ao reuso e a tudo aquilo que vamos poder fazer para que

seja bem sucedida. Mas ela tem de ser votada no Congresso Nacional. O governo

tem de fazer sua parte. Temos um grande intercâmbio numa República Federativa.

Uma lei estadual não tem jurisdição fora do seu território, então, não vamos poder

cobrar reversibilidade do lixo de outro estado. É fundamental que o Congresso

Nacional e o governo federal façam sua parte. Mas o governo sozinho não vai

resolver o problema do lixo. Quem joga lixo nas ruas e nos cursos d’água? Já disse

isso aqui e provavelmente farei algumas repetições. Quantas vezes a Av. Paraná tem

de ser varrida por dia para permanecer razoavelmente limpa? Seis vezes por dia. E

quem a suja? Quem joga lixo na Av. Paraná e nas demais ruas do Brasil? Temos de

fazer essa autocrítica. Sujamos de manhã e, à tarde, estamos cobrando da Prefeitura

e das autoridades para limpar, como se fosse uma lógica correta, como se a lógica

fosse sujarmos as ruas e a Prefeitura limpar. Não é com essa lógica que vamos fazer

as mudanças necessárias.

Por isso repito, uma vez mais, que o século XXI terá de ser o da mudança de

paradigmas. E só vamos mudar paradigmas com mudança de comportamento da

sociedade, com mudança de atitude dos cidadãos.

No sábado, quem teve oportunidade de acompanhar as notícias da mídia nacional

encontrou matérias e mais matérias sobre o tema que estamos discutindo, inclusive

sobre o desperdício de água e sobre as distorções. Enquanto um cidadão nordestino

do semi-árido brasileiro vive com uma média de 15 litros de água, o uso “per capita”
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do Lago Sul de Brasília chega a quase 1.000 litros. Essas são as distorções, é disso

que temos de tratar, porque precisamos estabelecer claramente - quando falo de

novos paradigmas - uma nova relação do homem com a natureza. E essa relação,

por herança cultural, é extremamente perdulária. É preciso, então, criar instrumentos

econômicos para valorar economicamente os recursos naturais, não para arrecadar

mais dinheiro para o governo, não para aumentar os impostos, não para aumentar a

carga tributária, que já é uma das mais altas do mundo. Tanto que, quando falamos

de cobrança de água - e queria aproveitar para discutir um pouco o tema -, estamos

falando de uma contribuição parafiscal. Não estamos falando de mais um tributo. Não

é nem imposto nem taxa. É como se fosse uma taxa condominial, porque estamos

nos referindo a uma cobrança que será decidida pelo comitê da bacia, não pelo

governo. E estamos falando de recursos que, ao serem arrecadados conforme as

regras estabelecidas pelo comitê, também serão aplicados de acordo com o plano de

aplicação e prioridades aprovado nos comitês. Nem o Governador do Estado, nem o

Secretário, nem os dirigentes do órgão de gestão das águas do Estado terão

qualquer poder de interferir nessa realidade.

Esse é o novo Estado brasileiro, que precisamos construir sob novos fundamentos.

Não um Estado apropriado pelos interesses privados, mas um Estado que realmente

seja organizado para servir à sociedade, sobretudo aos que mais precisam. E só

faremos isso com gestão colegiada e participativa na formulação e implementação

das políticas públicas. Quanto mais participação da sociedade, quanto mais controle

social na formulação e implementação das políticas sociais, mais a sua eficiência,

mais a sua eficácia, menos possibilidades de corrupção, que é uma praga na ordem

do dia do debate político do Brasil da atualidade, porque a sociedade não participa

para decidir.

Aí está o grande diferencial da gestão ambiental e da gestão das águas no Brasil.

Quando falei em cobrança, referi-me a um modelo extremamente aberto, cujo valor

será definido pelo comitê. E lá, no comitê, estão o governo, o usuário de água, os

empresários, os agentes do terceiro setor, a sociedade civil, que vão,

harmonicamente, deliberar sobre esse tema. Lá mesmo o comitê vai decidir quais as

prioridades que os recursos vão receber. Lá mesmo serão decididos os projetos que
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serão beneficiados.

Então, precisamos refletir sobre isso, razão pela qual, além dos avanços

mencionados aqui, considero fundamental continuar e intensificar nossos esforços a

fim de fortalecer a atuação dos comitês de bacia. Daremos a eles as condições

políticas e institucionais objetivas para o seu funcionamento, implementando os

instrumentos de gestão que permitam ao comitê o seu pleno funcionamento. Não

basta ter o comitê e não ter o plano de bacia. Não basta ter o comitê e o

enquadramento dos cursos d’água. Não basta ter o comitê e não ter o cadastro de

usuários. Não basta ter o comitê e não ter um sistema de informação adequado às

tomadas de decisão.

Então, é isso que queremos fazer e estamos fazendo, mas desejamos que seja

com mais intensidade, nos anos que restam da administração do Governador Aécio

Neves. Essa foi a opção, desde o primeiro momento. Está aí o Fhidro, que, durante

anos, ficou no limbo e conseguimos restabelecê-lo na sua plenitude com o apoio do

Governador Aécio Neves. Fizemos com que seu orçamento fosse restabelecido. Já

no ano passado, se não me engano, aplicamos R$37.000.000,00 em projetos

aprovados do Fhidro. Este ano, estão disponíveis aproximadamente R$50.000.000,00

para fazer com que essas iniciativas possam vingar. A partir da nova lei que alterou o

Fhidro, as prioridades estão exatamente em responder às demandas que recebemos

e aprovar e fazer a elaboração dos planos diretores, do enquadramento, do sistema

de informação e do cadastro de usuários, que levarão à criação das agências e à

plenitude do funcionamento do Sistema Estadual de Recursos Hídricos.

Além disso, há o esforço de integração que procuramos realizar entre o Sistema

Estadual do Meio Ambiente e o Sistema Estadual de Gestão de Recursos Hídricos.

Tanto é assim, que, amanhã, no projeto de lei que discutiremos aqui em audiência

pública, convocada pelo Presidente da Comissão de Meio Ambiente, Deputado Fábio

Avelar, temos um dispositivo que transforma o Sistema Estadual de Meio Ambiente e

que enfrenta crítica, uma certa incompreensão. Ele passa a denominar-se Sistema

Estadual de Meio Ambiente e de Recursos Hídricos, incluindo e integrando todos os

instrumentos dos dois sistemas.

Por que essa decisão? Porque temos uma realidade fática. A Constituição de 1988



____________________________________________________________________________
123

criou um duplo sistema. Recepcionou o Sistema Nacional de Meio Ambiente de 1988

e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, que não podem

correr separadamente ou de maneira conflituosa. Na verdade, temos de fazer um

sistema com o trem andando em dois trilhos, na mesma direção. É isso que

queremos fazer em Minas com as medidas que debatemos com a sociedade e

queremos institucionalizar, tão logo seja possível obter um consenso a respeito desse

tema. Tal implementação será facilitada, se a Assembleia aprovar o projeto de lei que

discutiremos amanhã, um projeto de lei que trata da revisão da legislação florestal do

Estado.

Não quero ultrapassar os 30 minutos concedidos pelo Presidente, mas desejaria

fazer essas reflexões. Avançamos e penso que podemos demonstrar isso com

números e projetos.

Os dados estão totalmente disponíveis para mostrar que saímos do marco zero,

mas também desejamos reconhecer, sem nenhum receio de equívoco, que ainda não

avançamos o suficiente para dar efetividade à lei de recursos hídricos de Minas

Gerais. Para nós, é muito confortável comparar Minas com qualquer outro Estado

brasileiro, pois sempre estaremos na vanguarda em relação a esse tema, mas não

desejamos fazer isso, pois temos de comparar Minas com Minas. Essa é a

comparação que desejamos fazer. Para nós, não é suficiente mencionar que Minas

está à frente de quase todos os demais Estados da Federação, pois precisamos

comparar Minas com Minas. Precisamos comparar a nossa realidade atual com a

desejável aqui mesmo, em nosso território. E essa é a comparação que temos de

levar em conta na tomada de decisão e nos esforços que realizamos conjuntamente,

governo, usuários e sociedade, para tornarmos realmente Minas não um exemplo,

pois penso que isso seja um pouco ufanista, já que não pretendemos dar exemplo

para os outros, mas um Estado melhor, já que podemos fazer o melhor aqui. E

podemos fazer melhor do que estamos fazendo, se unirmos o governo, a sociedade e

os usuários de água. Essa é a convocação que deixo na abertura do Fórum das

Águas de 2009. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Mário Dantas

Exmos. Srs. Deputado Fábio Avelar, que preside esta reunião; Deputados
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presentes; Secretário José Carlos Carvalho, na pessoa do qual saúdo todas as

autoridades presentes; querida colega Alice Lourenço, Presidente de comitê, na

pessoa da qual saúdo todos os Presidentes de comitês presentes; senhoras e

senhores, sinto dupla satisfação em estar hoje aqui: primeiro, fiquei satisfeito com o

convite feito pela Assembleia Legislativa para participar da abertura deste Fórum das

Águas de Minas Gerais, de que participamos com muita satisfação; segundo, fiquei

satisfeito por ouvir os companheiros engenheiros dizerem que estão imbuídos da

questão da água como questão de vida.

Lembro-me que, quando estava na faculdade, há bastantes anos, os engenheiros

só pensavam em construir estrada, ponte e barragem; pensavam simplesmente em

cálculos. Hoje, porém, percebem que a vida está envolvida e que é preciso trabalhar

de outra forma. Isso nos deu grande satisfação, pois significa que todos nós

passamos a falar a mesma língua, que é a da vida, pois não há outro caminho.

Preparei uma apresentação rápida, que diz respeito à evolução do nosso comitê.

Os comitês mais antigos começaram, talvez como nós, a se mobilizar em 1985, bem

antes da lei federal. O nosso foi instituído como Subcomitê da Bacia do Rio Grande

em 1987, 10 anos antes da lei.

Aí, começou toda essa mobilização, esse trabalho, esse convencimento da

sociedade para a importância dos comitês. Em 1998, após a lei, sete comitês haviam

sido criados em Minas Gerais. Evoluímos. Nesse processo de evolução, hoje existem

34 comitês. Estão faltando apenas dois para completarmos, dentro do Planejamento

de Gestão de Recursos Hídricos em Minas Gerais, a instituição de todos os comitês.

É um avanço muito grande. É muito difícil falar depois do Dr. José Carlos Carvalho,

porque ele não deixou quase nada para comentarmos, ele falou muito sobre isso.

Isso mostra a evolução de Minas Gerais, Estado com o maior número de comitês

instituídos. Discordo do Dr. José Carlos, porque esses comitês ainda não estão em

seu pleno funcionamento. Depois explicarei por que discordo.

Tínhamos um quadro mais ou menos parecido com esse: diversas dificuldades. Há

cerca de quatro anos, em Pouso Alegre, encontrei-me com o Dr. José Carlos

Carvalho. Disse-lhe: “Secretário, é impossível trabalharmos com dotação zero nos

comitês”. Ele me perguntou: “Mário, o que é dotação zero?”. Respondi-lhe: “Zero real.
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Zero centavos, Secretário”. Os comitês não dispunham de nenhum centavo.

O quadro era parecido com aquele em que uma senhora têm seu filho na

maternidade, mas o larga lá para alguém cuidar. Ou então diz: “Ande com suas

próprias pernas”. Não há bebê no mundo que caminhe com suas próprias pernas.

Não nasceu nenhum ainda. Pode ser que em algum momento da evolução isso

aconteça. Era isto o que ocorria com os comitês: é preciso andar com suas próprias

pernas. Como?

Sempre digo que o comitê é um ente de Estado e como tal deve ser tratado.

Precisa de apoio inicial do governo. Esse quadro que está aí mudou muito. Passamos

por uma fase em que os comitês tinham móveis, computadores e outros

equipamentos, mas não havia pessoal para operá-los. Um computador sozinho não

trabalha, é preciso uma pessoa para fazê-lo funcionar.

Os Presidentes tinham apenas uma “euquipe”, era o Presidente sozinho. Esse

quadro mudou. Os comitês hoje têm auxiliares, cada comitê passa por uma fase

diferente. Houve muita confusão sobre a missão dos comitês. Faço questão de

projetar no final as atribuições dos comitês. Muitos confundem comitês com ONGs,

em virtude da fase de criação dos comitês. Os que tiveram por trás uma ONG forte,

alguns tinham até CNPJ - comitê não pode ter CNPJ, mas tinham por causa das

ONGs -, conseguiram várias coisas. Hoje quase todos os comitês têm auxiliares

administrativos. No Igam existe um núcleo muito bom de apoio aos comitês. Isso foi

evolução. Precisamos reconhecer isso.

Falta de local. Quase todos os comitês eram hospedados em alguma outra

instituição. Isso ainda persiste. A maioria está nessa situação. Precisamos caminhar

para ter uma independência. Cada um precisa ter sua sede própria, seu telefone, seu

fax, sua Internet. O nosso, por exemplo, o do Rio Verde, está hospedado dentro da

Universidade Vale do Rio Verde, cuja Reitora está presente. Não temos gastos com

telefone, fax, etc. A universidade, com todas as suas dificuldades, tem arcado com

essas despesas. Esse quadro precisa mudar bastante, mas o caminho é de evolução.

As dificuldades encontradas, o maior desafio que temos pela frente é a

implementação de todos os instrumentos de gestão. Por isso disse que discordava

das palavras do Secretário. Os comitês só funcionarão plenamente, quando todos os
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instrumentos de gestão estiverem implantados, estiverem funcionando.

Criação e operacionalização das agências de bacia. Esse é o grande passo que

está faltando. Temos em Minas Gerais duas agências, Velhas e Araguari, e duas que

poderemos usar, a Gevap do Paraíba do Sul e a PCJ, que ainda não estão em

operação.

Temos de criar mais agências para que os comitês possam, de fato, atingir sua

plenitude de funcionamento. As agências são o braço da iniciativa do comitê. Um

comitê sem agências não pode receber recursos, não pode fazer nada.

O grande desafio para o governo é não deixar perder o esforço que foi feito para a

mobilização inicial porque, em alguns casos, percebemos que as pessoas já não

estão com a motivação de anos atrás. Por quê? Porque tudo caiu no marasmo.

O comitê não está cumprindo bem sua função. Então, não podemos deixar perder

essa vontade, essa mobilização. É preciso fazer o comitê funcionar como comitê, é

preciso fazer com que esses instrumentos de gestão sejam implementados.

Vários planos estão sendo feitos, e logo teremos todos os comitês com planos. Isso

demorou a acontecer porque o documento é caro. Está acima de R$1.000.000,00

para a maioria dos comitês. Acredito que, deste ano para o próximo, eles terão seus

planos de bacia elaborados.

Têm de ser feitos vários enquadramentos dos corpos d´água. O nosso, por

exemplo, precisa ser revisto porque tem mais de 10 anos. Outorga de direito de uso o

Igam já faz. Isso faz parte do processo. A cobrança pelo uso da água talvez seja o

último passo.

O Dr. José Carlos mencionou, e reforço a importância do Sistema de Informação

dos Recursos Hídricos. Estamos deixando isso de lado. Precisamos preocupar-nos

mais com o SNIRH, porque, se tivéssemos um sistema bem-elaborado,

economizaríamos muito para a elaboração dos planos de bacia.

Outro instrumento de gestão é a compensação a Municípios.

Há pouco, mencionei a competência dos comitês. Isso é o que me preocupa:

colocar o comitê no seu caminho, não o comitê funcionando como ONG. O comitê

tem de ser deliberativo, tem de discutir as grandes questões da bacia e não se

preocupar em fazer projetos. Isso não é sua missão. Cabe, sim, à agência preocupar-
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se com isso. O comitê tem de acompanhar a execução do plano de recursos hídricos

e sugerir as providências necessárias ao cumprimento de suas metas, e assim por

diante. Não cabe ao comitê dizer que ele próprio elaborará projetos.

É competência dos comitês propor ao conselho nacional e aos conselhos estaduais

de RH as grandes proposições. O “Parlamento das Águas” é uma cabeça pensante

da bacia hidrográfica. O comitê não tem de se preocupar com isso, mas deliberar

sobre isso. É o que esperamos que o comitê faça. Alguns estão indo bem, mas outros

têm de mudar sua postura. O comitê não é órgão executor, mas deliberativo.

Foram mencionados os mecanismos de cobrança. O comitê decide como e quando

deve ser feita a cobrança.

Gostei do tema do fórum de Istambul, que mostra justamente que estamos

caminhando numa linha divisória de entendimento entre os vários usuários da água.

Estamos caminhando em uma linha divisória de entendimentos em torno da água.

Então, o “Bridging Divides for Water” significa o entendimento fortalecido e a troca de

informação aprimorada entre os usuários de água, os tomadores de decisão e os que

lidam com a água em níveis local, regional e global. É muito importante chegar a esse

entendimento, por isso mencionei o caso dos colegas engenheiros ainda há pouco.

Se chegarmos a esse ponto, tudo começa a caminhar, pois todos falam a mesma

língua e fazem as mesmas exigências. Os problemas são globais, o que implica criar

conexões e laços ou reforçar os já existentes, como, por exemplo, o que há entre

água e saúde, água e energia - a energia é fundamental para o desenvolvimento,

assim como a água -, água e clima e, sobretudo, água doce e água salgada. Tudo

tem ligação. Estamos vivendo uma época extremamente interessante: todos os

países estão preocupados com o grande problema da água, preocupados em corrigir

as bobagens feitas no passado.

Em Minas Gerais, temos uma riqueza enorme, mas não podemos nos dar ao luxo

de esbanjar e não nos preocuparmos com esse recurso. O Dr. José Carlos foi muito

claro ao mostrar essa realidade. Está na hora de todos pensarmos na forma de

manter esse recurso. Há pouco me perguntaram por quanto tempo ainda teremos

água no Estado. Essa é uma resposta difícil de dar. Se continuarmos não tratando o

esgoto e jogando lixo na água - sofás, geladeiras, etc. -, certamente teremos muito
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pouco tempo. Entretanto, se pararmos de agir assim e tratarmos os esgotos dos

Municípios - em nossa bacia, temos 31 Municípios, e apenas 2 tratam seus esgotos -,

logicamente teremos água “ad eternum”.

Essas são as reflexões que trazemos ao fórum mineiro para colocarmos um tijolo

nessa construção e assegurarmos, de forma bem firme, a vida neste planeta e sua

qualidade. Se não o fizermos, com certeza, teremos problemas e colocaremos nossa

espécie em perigo. Esse foi o grande entendimento no início da década de 70 em

relação à questão ambiental. Agora, colocamos tudo isso em torno da água. Eram

essas minhas considerações, Sr. Presidente. Reconhecemos que, de fato, evoluímos

bastante, sobretudo com o apoio do Estado, em especial, a partir do segundo

mandato do Governador Aécio Neves. Demos um grande salto, mas ainda temos

grandes desafios para consolidar, de fato, o sistema de recursos hídricos no Estado.

Muito obrigado.

- No decorrer do pronunciamento do orador, procede-se à exibição de “slides”.

Palavras do Sr. Pedro Carlos Garcia Costa

Exmos. Srs. Deputado Fábio Avelar, Presidente da Comissão de Meio Ambiente,

representando, neste ato, o Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da Casa, e na

pessoa do qual cumprimento os demais parlamentares desta Assembleia; José

Carlos Carvalho, Secretário de Estado; Cleide Izabel Pedrosa, Diretora-Geral do

Igam; Mário Dantas, do Fórum Mineiro de Comitês; e Odair Santos Junior, neste ato

representando o Presidente do Crea-MG, a construção de uma política de recursos

hídricos, mais especificamente de águas, é uma tarefa extremamente complexa e que

exige uma inter-relação muito extensa e intensa entre a sociedade e os Poderes

constituídos da República. É necessária, ainda, uma inter-relação direta entre o

Executivo e o Legislativo - de um lado, o responsável pela aplicação das leis, por sua

implementação, e, do outro, o que deve formular políticas públicas -; e uma inter-

relação direta com a sociedade, principalmente com suas organizações voltadas para

os temas tratados nessas políticas.

É também uma tarefa difícil comentar e debater assuntos tratados pelo Secretário

de Estado, que, com a sua habitual clareza e por ser também grande colaborador

desta Casa, traz sempre com muita perfeição e conhecimento a evolução e a
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sistemática de operação desta Casa relativamente aos projetos de lei, pelo que

comentou aqui. Mas há um aspecto comentado por ele que vale a pena ser

rememorado: a preocupação do Legislativo mineiro com a questão das águas remete

a tempos quase geológicos.

Poderíamos iniciar com um claro marco na legislação brasileira, que é o Código de

Águas de 1934. Apesar de ainda ser da década de 1930, do século passado, tem

conceitos e elementos essencialmente atuais nas políticas hoje empregadas no

Brasil. Evoluímos muito também na direção de uma nova política para o Estado. Essa

evolução - poderíamos situá-la nesta Casa - teve seu marco no início da década de

1990. Em todos esses movimentos que vemos nesta Casa, em toda a participação do

Executivo, do Legislativo e da própria sociedade, temos um claro marco, que é o

projeto de lei federal de 1990 que começou a tramitar na Câmara e trazia conceitos

apenas da água como recurso hídrico de valor econômico para geração de energia

elétrica.

Transformar as idéias iniciais propostas naquele projeto de lei, uma concepção

arraigada na mente dos nossos dirigentes, especialmente daqueles que lidavam com

geração de energia elétrica, era tarefa árdua. A ela se associava outra questão de

difícil compreensão para o cidadão comum, a qual foi uma das inovações que a

Constituição de 1988 e a qual as novas leis iriam incorporar, ou seja, evoluir o

conceito de águas particulares, de águas dominicais para águas de domínio estadual

e federal, eliminando-se a expressão “águas de propriedade particular” do contexto

da legislação brasileira, além de se eliminar o conceito de águas municipais. Um

projeto de lei que circulava na Federação e tratava a água na sua concepção original,

apenas como recurso hídrico de valor econômico, começou a mudar pela atuação de

toda a sociedade que, neste momento, incorporou e passou a trabalhar a questão

ambiental como um todo no Brasil. Foi preciso introduzir nessas legislações que

água, antes de tudo, era um recurso vital, natural, a sustentação da vida no Planeta.

O Secretário mencionou que é preciso que a sociedade exija que o governo federal

e que todas as Assembleias façam sua parte, para que a legislação federal entre em

harmonia com as legislações estaduais, estabelecendo-se um marco no qual se torne

claro o poder de atuação dos Estados. Assim, foi criada nesta Assembleia uma
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Comissão Interestadual Parlamentar de Estudos, denominada Cipe-São Francisco,

cujas características estão aí projetadas e que tratava da Bacia Hidrográfica do São

Francisco, antevendo um conceito sobre águas que, posteriormente, seria

incorporado à nossa legislação, que é adotar a bacia hidrográfica para unidade de

planejamento, conceito fundamental e de magna importância na gestão das águas.

O projeto de lei federal citado inicialmente teve repercussão nas Assembleias de

diversos Estados e, em Minas Gerais, foi introduzido por um projeto de lei que trazia

em seu bojo a concepção de água como recurso hídrico apenas de valor econômico e

destinado à geração de energia, disciplinando geração de energia. Seu debate, nesta

Casa, deu origem ao seminário legislativo “Águas de Minas”, montado e estruturado

para debater essa questão. Naquele momento, contamos com a participação do

Deputado Ronaldo Vasconcelos, e, para efeito de registro, afirmo que todas as

palavras elogiosas que dirigiu citando meu nome certamente são dirigidas aos

servidores desta Casa, ao corpo técnico e a todos os colegas que trabalham conosco

na integração de movimentos como esse, que resultam na realização de um

seminário legislativo e integram vários setores desta Casa para convocar a

sociedade, os parlamentares, os poderes públicos municipais e os representantes do

governo federal para debater a política de águas.

O seminário ocorreu com um formato muito interessante. Foi finalizado na Capital,

mas também teve debates no interior do Estado, procurando a opinião de outras

áreas do Estado em suas diferentes bacias hidrográficas, considerando-se as

características regionais, trazendo e incorporando conceitos que os colegas do

interior trouxeram para esta Casa.

Um aspecto extremamente interessante, intensamente debatido no seminário, é

que uma corrente fortíssima advogava a extinção pura e simples do Departamento de

Recursos Hídricos - DRH -, por problemas que detectaram e que mencionaram aqui

com muita clareza. Entretanto, o próprio seminário - o conjunto, a troca de idéias e o

debate - decidiu não por extinguir o DRH, mas por transformá-lo no que hoje estamos

vendo, em uma evolução crescente, muito positiva, que é o Igam, essencial na

integração de um conjunto de entes que administram a questão ambiental em Minas

Gerais.
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Ainda que um pouco fora do tema, é interessante ressaltar a contribuição desta

Casa para a junção, em uma Secretaria, do IEF, da Feam e do Igam. A lei estadual

que resultou do seminário “Águas de Minas”, que o Secretário José Carlos também

mencionou, foi a Lei nº 11.504, elaborada em 1994, quase quatro anos antes da lei

federal. Por ter sido trabalhada aqui como política pública verdadeira, discutida com a

sociedade, aceita pelos parlamentares, pelos poderes públicos executivos, trazia

princípios e instrumentos que, posteriormente, figurariam na lei federal, com algumas

ampliações decorrentes da modernização da legislação. Alguns de nossos

instrumentos são ainda inovadores em relação aos da lei, como, por exemplo, tratar

as penalidades como instrumento de gestão, e não apenas como de punição.

Também nessa lei de 1994 se falava em comitês, em agências de bacia e, no mais

importante, em comitês com estruturas paritárias, ou seja, na participação da

sociedade em equilíbrio com os poderes públicos municipal, estadual e federal.

Certamente, a Lei nº 2.249 também evoluía no Congresso Nacional, primeiramente

com a nomeação de um relator cujas origens estão no movimento ambientalista

brasileiro, o Deputado Fábio Feldman, que propôs a primeira transformação dessa lei

apresentando um substitutivo, que, infelizmente, foi extremamente complexo porque,

ao mesmo tempo que quis fazer uma lei, quis regulamentá-la. Assim é que esse

primeiro substitutivo teve a análise de um segundo relator, o Deputado Aroldo

Cedraz, que adotou, em sua análise do projeto e em seu trabalho, conceitos e

estruturação de consultas similares às que realizamos aqui no “Águas de Minas”. Daí

decorre que grande parte da legislação federal está ancorada em princípios -

naturalmente com a evolução que o tempo permitiu entre 1994 e a Lei nº 9.433, de

1997 -, que nos ensinaram sobre o próprio domínio, a estruturação e o trabalho dos

comitês e a própria implementação daquilo que se estruturava como política.

Essas são as diretrizes da Lei n° 9.433, cujos inst rumentos todos conhecem, já

mencionados pelo Secretário José Carlos. E a finalização da lei em 1997, que

provocou a necessidade de a Lei nº 11.504 ser reformulada em aspectos que não

alteravam a sua essencialidade, mas que faziam a legislação de águas no Estado

evoluir, cada vez mais com cunho ambiental. E essa reformulação se deu aqui com

um debate exaustivo, que deu origem à Lei nº 13.199, de 1999, com suas diretrizes,
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cujos 10 anos comemoramos neste 8° Fórum. São princ ípios que, muitas vezes,

estão inseridos na lei federal.

Na Lei n° 11.504, as diretrizes, em nosso caso, são  um pouco ampliadas em

relação à federal. Dentro de um marco de conhecimento das questões ambientais do

Estado, criamos uma lei com instrumentos, incorporando alguns conceitos que a lei

federal não traz, mas que, para nós, são essenciais. A Lei n° 13.199 lista, entre as

prioridades de uso da água, o abastecimento público naturalmente, a dessedentação

de animais, que são dois conceitos que estão na lei federal, mas incorpora, também,

uma questão cara a todos os ambientalistas de Minas Gerais, que é a terceira

prioridade: a preservação e a conservação dos ecossistemas, antes mesmo da

irrigação, da recreação, da navegação e de uma série de outras coisas.

Ainda tendo em vista uma evolução da linha para uma área pouco trabalhada nos

meios técnicos estaduais e nacional, a Lei n° 13.77 1, de 2000, trata especificamente

da gestão das águas subterrâneas, o que é definido, na Constituição, como de

domínio exclusivo do Estado. Mesmo aqüíferos como o Guarani, que ultrapassam as

nossas fronteiras - aliás, em nosso Estado, infelizmente, temos apenas uma pequena

área onde o aqüífero Guarani está presente -, a administração, a gestão, as

concessões e outorgas são de domínio do Estado. E a criação da Cipe Rio Doce,

uma outra interface com Estados vizinhos, procura elementos que nos permitem

facilitar a gestão das bacias do ponto de vista da estruturação legal. O Secretário

citou aqui alguns exemplos de leis que estão sendo aprovadas pela Assembleia e que

continuam nessa linha de evolução e de contribuição com a água: a lei de gestão de

resíduos, a lei de proteção de áreas cársticas, o aperfeiçoamento do Fhidro, que

permitiu a participação das Prefeituras e também uma readequação daquilo que se

esperava entre percentuais de uso de recursos em projetos não reembolsáveis e

reembolsáveis. Enfim, houve uma série de questões trazidas a esta Casa pela

sociedade que foram adotadas e aprovadas pelos Deputados.

No II Seminário “Águas de Minas”, fez-se uma primeira avaliação das dificuldades

que enfrentávamos, especialmente num ponto que, até hoje, é um nó na questão da

implementação das políticas de gestão de água no Estado: a criação e o

funcionamento adequado das agências, que é o braço executivo de todos os comitês.
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O seminário discutiu e debateu o assunto. Hoje estamos aqui na complementação

desses debates, que pretendemos seguir como linha de trabalho. É uma

determinação dos Deputados, especialmente os da Comissão de Meio Ambiente e

das Cipes, de que continuemos a tratar desse assunto.

Há algumas linhas que pensamos serem possíveis para a evolução da legislação

nesse quadro bastante completo que já existe em Minas Gerais. O Secretário, muito

apropriadamente, disse que o melhor termo de comparação é termos a nossa

consciência voltada para a evolução dessa legislação.

Agências de bacias hidrográficas: por que apresentamos ali uma proposta que deve

ser discutida no âmbito da Cipe com os outros Estados? É interessante que

tivéssemos diretrizes gerais para essa questão. Da mesma forma que há uma

dificuldade muito grande para o proprietário de um terreno entender que é proprietário

do solo, mas não do subsolo, há uma dificuldade ainda maior para o proprietário de

terreno entender, pelo uso intenso que faz, que a água que lá flui é um bem de

domínio público, que ele deve zelar por ela e que tem os mesmos direitos sobre ela

como qualquer outro cidadão, acrescidos, evidentemente, daquilo que seja para ele

essencial à manutenção da vida, não a da sociedade, mas a dele. Para que

possamos explicar bem essa proposta de cobrança dos recursos hídricos e da água,

é preciso que o cidadão passe também por um processo de educação ambiental e de

um trabalho intenso de mobilização feito por nós, ligados a esse movimento das

águas, especialmente aos comitês de bacias, junto à sociedade.

Em Minas, na área ambiental e em diversas outras áreas, há a preponderância de

um modelo de comando e controle que não deve ser abandonado da noite para o dia,

mas que deve evoluir para um conceito de administração de águas e gestão com os

conceitos já definidos em lei, como “por bacias hidrográficas”, “com a participação

paritária da sociedade” ou “com a administração descentralizada”, já delineados na

formulação dos comitês e da própria estruturação das regionais da Secretaria de

Meio Ambiente, numa governança ambiental na gestão das águas. É uma linha que

precisamos adotar para que a legislação reflita o que todos desejamos: o maior

número possível de cursos d’água subterrâneos, de águas superficiais e dos

aqüíferos protegidos e em condições de uso pela sociedade, enquadrados numa
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classe que permita seu uso para recreação de contato e para irrigação, sem perigo de

contaminação dos alimentos, de uma produção desequilibrada e, principalmente, do

uso racional que priorize os aspectos essenciais à manutenção da vida e que dê

suporte às atividades econômicas de acordo com um conceito de desenvolvimento

sustentável. Essa é a nossa contribuição. Muito obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

Esclarecimentos sobre os Debates

O Sr. Presidente (Deputado Weliton Prado) - A Presidência agradece todas as

contribuições e saúda a todos os participantes. Neste instante, daremos início aos

debates e informamos que os participantes poderão formular perguntas aos

expositores mediante inscrição prévia, e as questões serão encaminhadas por escrito

ou oralmente. A fim de agilizar o debate, solicitamos a quem fizer uso do microfone

que se identifique, seja objetivo e sucinto, dispensada a formalidade das saudações

pessoais. Cada participante disporá de até 3 minutos para fazer sua intervenção,

sendo garantido igual tempo para as respostas.

Debates

O Sr. Presidente - Já temos algumas perguntas por escrito dirigidas ao Secretário

José Carlos Carvalho. Perguntas da Profa. Daise Fernandes: “Concordo em que o

governo, por si só, não resolverá o problema do lixo, entretanto a coleta seletiva ainda

tem sido pouco incentivada. Qual o seu ponto de vista sobre a questão?”; de Nancy

Souto, do Projeto Manuelzão, de Raposos: “Quero saber sobre os lixões desativados

no Município de Nova Lima.”; da Sra. Irineia Ardissom, da Adismig, de Poços de

Caldas: “Como representantes do terceiro setor, quais argumentos e instrumentos

poderemos utilizar para conscientizar as pessoas de que são responsáveis pela

conservação e preservação dos recursos hídricos?”; do Sr. Ricardo Urias Souza, do

Grupo Ecológico Geração Verde e Afluentes Mineiros do Baixo Rio Grande: “O lixo

não degradável é hoje o legado da humanidade, sua pegada ecológica. Será que um

programa amplo de educação ambiental, incluído no currículo escolar, sensibilizaria a

população como um todo?”; da Sra. Cláudia Maria Teixeira Gonçalves, estudante de

arquitetura e urbanismo: “Fala-se muito que o cidadão é causador da poluição, mas

como fazer para educá-lo e mudar esse quadro?”. Com a palavra, o Secretário José
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Carlos Carvalho.

O Secretário José Carlos Carvalho - Procurarei ser objetivo para ganharmos tempo.

Quanto à coleta seletiva, essa é uma questão essencial. Não podemos imaginar a

gestão de resíduos com base no modelo antigo de apenas fazer a coleta e a

disposição final. A política moderna de gestão de resíduos, a chamada política dos

três erres, pressupõe reduzir, ou seja, produzir menos lixo; reutilizar, ou seja, usar

novamente aquilo que está sendo jogado fora; e, finalmente, reciclar. Nesse contexto,

a coleta seletiva é fundamental.

Não podemos imaginar o velho modelo de fazer a coleta e jogar tudo num aterro

sanitário, até mesmo material reciclável. Cada vez mais, material reciclável é

mercadoria, pode voltar à cadeia produtiva como substituto de matérias-primas

virgens. Toda vez que fizermos isso, certamente faremos um bem extraordinário ao

planeta, pois estaremos economizando energia e recursos naturais. Infelizmente,

ainda temos de lidar com a realidade dos lixões. O ideal seria que todos os lixões

estivessem desativados, para podermos consertá-los. Infelizmente, há mais de 500

Municípios com lixões, com lançamento a céu aberto. Essa questão está sendo

acompanhada pelo programa Minas sem Lixões, que está sendo priorizado, para

acabar não apenas com os lixões ativos, mas também com aqueles que, sob pretexto

de estarem desativados, estão abandonados. Precisamos cuidar disso, porque

significam áreas contaminadas. A Feam realiza um grande programa de mapeamento

dessas áreas contaminadas no passado pelo mercúrio. Há um grande passivo

ambiental da extração de ouro por mercúrio. Entre as áreas mapeadas, estão os

lixões. Aterros sanitários mal manejados tendem a se tornar novos lixões. Não se

trata de uma realidade simples. Estamos considerando essa preocupação. Quanto à

participação do terceiro setor em relação a essas questões, ele tem um papel

decisivo, mobilizando-se para cobrar do governo o que precisa fazer e não faz

adequadamente. Refiro-me às três esferas do poder. Tem ainda papel decisivo na

mobilização e na educação ambiental. O Dr. Mário Dantas falou com muita

propriedade a respeito do papel dos comitês. Aproveito para fazer uma correção. Não

me lembro se disse indevidamente que todos os comitês estão em pleno

funcionamento; ao contrário, somente estarão em pleno funcionamento, quando todos
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os instrumentos de gestão forem aplicados, no que estamos absolutamente

coincidentes. Educação ambiental é fundamental. Respondo à pergunta que se refere

à educação ambiental como currículo. Embora não seja muito divulgado, o Brasil tem

uma lei de educação ambiental que estabelece as diretrizes da educação para o meio

ambiente. Essa lei precisa ser revigorada, mais aplicada. Ela estabelece a regra das

diretrizes transdisciplinares. Não se criaria uma disciplina específica de educação

ambiental; seria tratada de maneira mais ampla em toda a grade curricular. Essa é

uma diretriz procedente, pertinente, da Política Nacional de Educação Ambiental.

Devemos nos esforçar mais em relação a isso. Quando falamos de pegada ecológica

- termo recente, definido no relatório da ONG WWF - educação e todos os temas,

poderíamos resumir tudo na necessidade de mudança dos padrões de produção e

consumo. Quando dizemos de lixo, consumo, economia de recursos naturais,

necessariamente estamos falando sobre um capítulo específico da Agenda 21,

novamente na ordem do dia, que pressupõe a mudança dos padrões de produção e

consumo da economia.

É preciso ter padrões de produção que levem em conta a produção mais limpa, as

tecnologias limpas, as tecnologias poupadoras de recursos naturais, o reúso do

material descartável como lixo na natureza, bem como outra visão da economia na

produção. Na outra ponta, é preciso mudar os padrões de consumo, ou seja, é

necessário que haja um consumo menos perdulário, mais racional na área de

energia, na área da água, na área de resíduos. Enfim, acho que são caminhos

essenciais para dar respostas efetivas e eficientes a esse tema que estamos

discutindo. Na semana passada, estivemos em Istambul, na Turquia, no “Fórum

Mundial das Águas”, em que, além dessas questões que estamos tratando, surgiu o

tema de água e energia, principalmente a questão da água e do clima, levando em

conta o aquecimento global e a mudança que isso terá no regime de chuvas e no

regime hidrológico dos rios e dos cursos d’água. Isso já está evidente hoje. Quem já

leu o relatório do Painel Intergovernamental das Nações Unidas sobre mudanças

climáticas vai compreender melhor essa realidade. E quem não o leu está

percebendo isso na realidade do dia-a-dia. Essa variação de regime já está visível a

olho nu. Não é preciso mais consultar os cientistas. Pegamos os exemplos das
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grandes cheias pontuais de várias regiões de Minas, como o Barreiro, em Belo

Horizonte, com duas grandes cheias no mesmo mês.

Queria trazer um dado fundamental de Minas para entendermos isso. Após os

acidentes que tivemos em Cataguases e Miraí, montamos um sofisticado modelo de

monitoramento de barragens em Minas, de segurança de barragens, um trabalho da

Feam articulado com o Igam. A média de precipitação pluviométrica na Zona da Mata

de Minas sempre foi da ordem de 1.200mm a 1.300mm de chuva por ano. Em 2008

choveu 2.200mm, uma coisa absolutamente inédita em qualquer série histórica. Na

outra ponta, aqui mesmo em Minas - a nossa região estaria incluída no semi-árido,

Norte de Minas -, tivemos 10 meses consecutivos secos, sem um milímetro. A

tendência é aumentar os eventos extremos. Tudo isso são fatos novos que estão

sendo postos como desafios, tanto para o governo quanto para a sociedade em

Minas, no Brasil e no planeta inteiro.

O Sr. Presidente - Perguntas dirigidas ao Sr. Pedro Carlos Garcia Costa, do Sr.

Sérgio Luís Vilhena de Souza, do Tribunal de Contas do Estado: “Por que o Brasil, no

“5º Fórum Mundial da Água”, não reconheceu a água como direito humano básico,

mas como uma necessidade humana básica? Dessa forma, vários países ficaram

descontentes com a posição dos brasileiros”.

A outra pergunta é do Sr. Marcelo Menezes, representando a Câmara Municipal de

Belo Horizonte: “Como os Municípios podem contribuir, em termos legislativos, para o

fortalecimento das políticas relacionadas à água?”.

Outra pergunta é da Sra. Kátia Regina Rodrigues dos Santos, bióloga da Prefeitura

Municipal de Taiobeiras, dirigida ao Sr. Pedro Carlos Garcia Costa: “Em relação à Lei

nº 13.199, de 1999, como está o processo de regulamentação do inciso I de seu art.

18, de que independem de outorga pelo poder público, conforme definido em

regulamento? Como está o uso de recursos hídricos para satisfação das

necessidades de pequenos núcleos populacionais, bem como as acumulações, as

derivações e as captações consideradas insignificantes?”.

Com a palavra, o Sr. Pedro Carlos, para responder às três perguntas.

O Sr. Pedro Carlos Garcia Costa - Em relação à nossa posição como país no V

Fórum das Águas sobre a questão do direito, evidentemente todos nós passamos por
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leis que evoluem e por posições que adotadas num determinado tempo como

representativas do pensamento do governo. É claro que precisamos ter água não

apenas como recurso hídrico e como recurso natural. É preciso reconhecer nela seus

atributos completos, seja como recurso hídrico de valor econômico, seja como

recurso hídrico no aspecto de ser essencial à vida, ou seja, seu caráter de recurso

vital. A evolução do trabalho nos comitês e a pressão que vem de baixo para cima em

direção às nossas posições adotadas em diversos fóruns e debates mostram que a

sociedade evolui e passa a adotar um conceito mais amplo e completo, reformulando

posições anteriores e nos permitindo adotar aspectos mais modernos na legislação.

A questão formulada pelo Marcelo, sobre como o poder público pode participar e

contribuir na formulação de legislações, é um pouco complexa em relação àquilo que

hoje temos de dominialidade das águas. As águas hoje são de domínio da União e

dos Estados. Não há mais águas de domínio dos Municípios, o que inibe, de certa

forma, a estruturação de legislações municipais diretamente relacionadas às águas.

Mas, num contexto mais amplo, se considerarmos a água como elemento vital

integrante de um complexo sistema de manutenção da vida e integrada às questões

ambientais, podemos fazer muito quanto à proteção desse bem nas legislações

municipais, ao legislarmos sobre assuntos de interesses locais e aí inserirmos

algumas questões sobre a administração das águas. É um assunto delicado, que

exige um conhecimento perfeito das Constituições Estadual e Federal, mas há ainda

um espaço onde se pode trabalhar de forma concorrente, não abordando aspectos

diretamente da água, mas da legislação ambiental, que está no campo da legislação

concorrente.

Abordando a questão da Lei nº 13.199, formulada pela colega de Taiobeiras, hoje

temos na lei uma definição sobre o uso insignificante. E não é esse o interesse da

política estadual de recursos hídricos formulada com a participação de todos nós,

como deixou bem claro o Secretário, com uma participação ampla da sociedade, do

Poder Legislativo, dos Executivos. O interesse maior na instituição da cobrança não é

para usos insignificantes, ou seja, não se pretende fazer caixa cobrando por usos

insignificantes do cidadão, que faz uso da água para a manutenção de suas

condições de vida e para a sustentação de pequenos usos dentro de sua
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propriedade.

O que isso significa? Que a política de cobrança - e um dos seus instrumentos é a

outorga - está voltada diretamente para os usuários que têm utilização com vista à

geração de recursos financeiros.

No caso do uso insignificante, existe isenções até mesmo para o caso da outorga.

Mas ainda é necessário - e tem de ser visto como tal pelo cidadão - inscrever-se

como usuário e cadastrar seu uso. Assim, as políticas de gestão das águas poderão

contemplar esses usos, que, ainda que insignificantes e, muitas vezes, no contexto

de bacias hidrográficas de pequeno e médio portes, se somados, constituirão

elementos que serão levados em consideração em um bom planejamento e na

gestão das águas. Portanto, quando se fala em uso insignificante, não é exatamente

a outorga, mas sim o cadastramento, que, evidentemente, é com vistas não à

cobrança, mas à formulação de uma boa gestão para a bacia hidrográfica.

O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - Agradecemos ao Sr. Pedro. Antes de

passar à próxima pergunta, gostaria de informar, mais uma vez, que as inscrições

estão encerradas, tendo em vista o tempo disponível. Você fez a inscrição? Fará a

pergunta agora? Infelizmente...

O Sr. Antônio Eustáquio Vieira - Não nos foi informado que havia prazo para

inscrição.

O Sr. Presidente - Abrirei uma exceção, porque sabemos da sua participação. É

difícil, pois informei três vezes, depois de o Pedro concluir sua fala, que

encerraríamos as inscrições. Solicitando a compreensão de todos, abrirei uma

exceção, tendo em vista que você sempre participa das reuniões conosco. Solicito-lhe

que seja breve, dispensando cumprimentos à Mesa, sendo objetivo nas indagações e

informando a quem dirige sua pergunta.

O Sr. Antônio Eustáquio Vieira - Obrigado. Espero que isso não seja interpretado

como um privilégio.

O Sr. Presidente - De maneira nenhuma. Pode estar certo disso.

O Sr. Antônio Eustáquio Vieira - Meu nome é Antônio Eustáquio e sou do

Movimento Verde de Paracatu. Escutei atentamente Dr. José Carlos Carvalho, como

nosso mentor ao longo dos anos, e, mais uma vez, o ouvi falar sobre a importância de
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a sociedade estar envolvida nesse processo. Ele citou a questão dos resíduos

sólidos, dos Municípios e essas coisas todas. Acho que a sociedade é despreparada

para escolher seus governantes, principalmente no interior. Já que estamos aqui, Dr.

José Carlos, - o senhor representando o Executivo e o Deputado Fábio Avelar, o

Legislativo - temos de encontrar uma fórmula para também trabalharmos a educação

dos nossos governantes, nos Municípios. Nós, como sociedade civil organizada,

tentamos trabalhar de todas as formas e, na realidade, principalmente nos locais mais

distantes do Estado, somos massacrados por eles, pelo Executivo e também pelo

Legislativo dos Municípios. Então, não vejo outra maneira a não ser trabalharmos a

educação dessas pessoas, aliás talvez criando uma fórmula, por meio do ICMS

ecológico, forçando os Municípios a implantarem algumas políticas. Por exemplo,

Paracatu, uma cidade de quase 100 mil habitantes, há 20 anos tenta criar uma

legislação ambiental municipal e não dá conta, porque não é de interesse do

Executivo nem do Judiciário. Como nós, que temos uma sociedade massacrada ao

longo dos anos, conseguiremos colocar o bloco na rua a fim de fazer esse pessoal

trabalhar de maneira correta? É o contrário de Minas Gerais. Hoje o governo do

Estado de Minas Gerais e a Assembleia Legislativa... Somos privilegiados em Minas

Gerais. Nós, ao fazermos contato com o Poder Executivo de todos os Estados do

País, não temos visto essa política clara e objetiva que há em Minas Gerais. Temos

de encaminhar as nossas preocupações ao interior do Estado, que é a base, ou seja,

é onde acontecem os grandes problemas.

O Sr. Presidente - Passaremos a palavra ao Secretário José Carlos Carvalho, mas,

antes, aproveitaremos para apresentar mais duas perguntas.

O Vereador Claudinei Dias da Silva, do PT, da Câmara Municipal de Sete Lagoas,

apresentou a seguinte pergunta ao Secretário José Carlos Carvalho: “O governo do

Estado tem-se mobilizado frente à responsabilidade ambiental das empresas que,

muitas vezes, jogam o seu esgoto nos córregos e rios, quase sempre “in natura”?

Quais instrumentos estão sendo utilizados para a fiscalização desses casos?”. Já que

passarei a palavra a V. Exa., peço ao Sr. Joaquim Leonel da Silva, Presidente do

Comitê do GD-8, que apresente o seu questionamento ao Secretário José Carlos

Carvalho. Depois, passaremos a palavra ao Secretário Paulo Romano.
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O Sr. Joaquim Leonel da Silva - Bom dia a todos. Cumprimento o Secretário José

Carlos Carvalho, em cuja pessoa cumprimento todos os componentes da Mesa. Na

pessoa da Sra. Cleide e do Sr. Mário Dantas, cumprimento todos os presentes.

Dr. José Carlos, sugerimos que, por meio do Fhidro, sejam disponibilizados

recursos para a realização de fóruns e debates em nossos comitês. Por exemplo,

tentamos realizar o 1º Fórum do Grande, que envolve os outros comitês de bacias do

Baixo Vale do Rio Grande e do Alto Grande, mas não conseguimos parceiros. Temos

de mendigar e, quando abordamos um usuário, imediatamente diz não ter recursos

para isso. Percebemos e podemos provar que não há interesse sequer no

funcionamento dos comitês de bacia. Isso é constatado também nas reuniões dos

comitês. Muitos têm preocupação de assinar a ata, mas, depois, viram as costas para

o comitê. E o Presidente fica com toda a responsabilidade e tem de dedicar os seus

dias e noites a essa questão ambiental, que é muito justa, deixando as suas famílias

de lado. A valorização e a luta pelos recursos hídricos é fundamental. Os comitês de

bacia foram criados para fazer o que for necessário para a questão da quantidade e

qualidade da água. Deixo aqui o meu lamento, pois teremos de adiar o fórum, mas

jamais desistiremos. O nosso 1º fórum estava marcado para o dia 28, em Frutal, mas

teremos de adiá-lo por 30 dias. Ser for preciso, adiaremos até o final do ano, mas ele

acontecerá. Já apresentamos várias reivindicações e pedidos de apoio ao evento,

pois o custo não é tão elevado assim, já que o mais importante é o resultado que

obteremos em defesa da nossa sociedade, de todos nós, de todas as indústrias e de

todos os usuários. Estamos cuidando e buscando a preservação da qualidade e da

quantidade para a sociedade e para todas as empresas. Às vezes, falta interesse por

parte de alguns parlamentares, que, até hoje, não nos deram resposta. Peço, em

público, ao Deputado Fábio Avelar, nosso Deputado da Copasa, que lute pela

realização desse fórum.

O Secretário José Carlos Carvalho - Quanto à fiscalização do lançamento de

efluentes por empresas, recentemente, por intermédio do Comitê da Fiscalização

Ambiental Integrada, com a participação do Comitê da Bacia do Rio das Velhas e do

Projeto Manuelzão, fizemos um amplo esforço de fiscalização com o Igam,

identificando e mapeando todos os pontos de lançamento de efluentes no Rio das



____________________________________________________________________________
142

Velhas e nos seus afluentes. Temos verificado o licenciamento do setor industrial. Se

estão licenciados, queremos saber por que lançam efluentes fora do padrão, e, se

não estão, serão convocados ao licenciamento. Muitos foram multados. Os

Municípios nos ajudariam muitíssimo se nos informassem as empresas que estão

irregulares. De nossa parte, assumimos o compromisso imediato de tomar as

providências, de fazer a fiscalização e de convocá-las para o licenciamento. O

Joaquim fez um depoimento pertinente. O problema não é apenas do GD8, mas é

uma questão posta para todos. O Igam tem-se fortalecido, cada vez mais, para apoiar

a realização de fóruns e encontros regionais, porque a mobilização da sociedade é

fundamental. Com a reestruturação do Fhidro, estamos abrindo a possibilidade de

financiar esses eventos, desde que sejam seguidas as regras do Fundo. Tudo tem de

ser planejado, e a possibilidade de realizar os eventos é real. Queremos estar ao lado

dos comitês e do terceiro setor para investir na mobilização da sociedade. Apesar de

o Vereador Claudinei ter-se referido a empresas, eu gostaria de fazer uma reflexão,

não uma crítica. Atualmente, mais que pelas indústrias, nossos rios estão sendo

poluídos pelo lançamento de esgoto “in natura” nos cursos d´água, o que é

responsabilidade das prefeituras. A verdade é que a principal fonte de contaminação

de água no Estado de Minas Gerais é o lançamento “in natura” de esgoto urbano e

não mais o de efluentes industriais. Isso não significa que não tenhamos de estar

firmes e vigilantes quanto ao que as indústrias estão fazendo, mas é preciso convocar

as prefeituras para um esforço. No dia 25, o Governador fará uma reunião com todos

os Prefeitos do Comitê do Rio das Velhas. Estendemos, aliás, o convite aos

presentes e ao Deputado Fábio Avelar, que, certamente, será convidado pelo

cerimonial do governo. Queremos assumir juntos o compromisso da despoluição do

Rio das Velhas e, sucessivamente, das demais bacias hidrográficas do Estado. Peço

desculpas para ausentar-me para uma entrevista, mas retorno para responder a

outras perguntas a mim dirigidas.

O Sr. Presidente - São duas, sendo uma do Secretário Paulo Romano.

Aguardaremos, então, e passaremos aos questionamentos encaminhados ao Sr.

Mário Dantas. Temos três perguntas, e peço-lhe que dê as respostas em bloco. A

primeira delas é da Consultora Maria de Lourdes: “Creio ser o principal desafio,
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obstáculo ao avanço de nossa política de águas a emancipação do Sistema Integrado

de Meio Ambiente do Estado. Como o senhor vê essa questão?”; outra é de Roberta

Von Dollinger, do Centro de Referência de Recuperação de Áreas Degradadas da

Universidade de Lavras: “Qual o nível de intenção e articulação entre todos os

comitês de bacias de Minas Gerais?”; a última foi encaminhada por Lucas Saraiva

Arruda, da Granfélix Mineração Ltda.: “Os comitês recebem algum recurso financeiro

para sua operacionalização? De onde vêm? Como isso é fiscalizado?”. Com a

palavra, o Sr. Mário Dantas, para suas respostas.

O Sr. Mário Dantas - Começarei pela última, que talvez seja a mais simples de

responder. Os comitês não podem receber recursos, não possuem CNPJ. Mesmo

que alguém lhes queira fazer doações, eles não podem receber, por isso dependem

de uma agência ou entidade equiparada, ou, ainda, outra instituição, como a Oscip,

para receberem esse recurso e administrá-lo. Assim tem funcionado. E os recursos

são diversos. Por exemplo, há três anos, fiz um pedido para as 31 Prefeituras da

bacia do Verde, e várias delas instituíram leis determinando o envio de um salário

mínimo por ano para o comitê, entretanto não chegamos a receber porque não

tínhamos quem o fizesse. Quanto ao nível de interação e articulação entre os

comitês, considero-o muito bom. No fórum mineiro, temos uma Assembleia ordinária

a cada dois meses, todas em Belo Horizonte. Neste ano, resolvemos fazer uma

experiência nova, descentralizando e realizando as reuniões no interior. A primeira

aconteceu, há quase duas semanas, em Barbacena, com uma participação muito

pequena. Esperamos que na próxima, em Unaí, a participação seja maior. A idéia é

levar para o interior o fortalecimento dos comitês e fazer uma divulgação maior para a

sociedade. Considero a integração entre eles muito boa. No que se refere à

emancipação da política de recursos hídricos em relação à ambiental, não vejo essa

separação. Gosto de tratar juntos os dois temas: meio ambiente e água. Demos muita

sorte na nossa política justamente por termos um Secretário de Meio Ambiente com

esse entendimento, conduzindo tudo de forma integrada. Se não funcionar dessa

forma, não sei como fazê-lo. Consigo enxergar dessa forma. Vamos avançar todos

juntos, pois não há como separar.

O Sr. Presidente - Passaremos às perguntas encaminhadas à Dra. Cleide e ao Dr.
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José Carlos. A primeira pergunta é de Joana Beatriz Barros Pereira, da Unincor,

dirigida ao José Carlos ou à Dra. Cleide. “No avanço das políticas de meio ambiente,

incluindo a de recursos hídricos, a cidadania é o elo fundamental na cadeia que

promove a evolução do sistema. É a que realmente valida o sistema e está

relacionada à educação, partindo do âmbito local para o global. Existe alguma ação

política integrando a educação em programas contínuos e sistêmicos às políticas de

meio ambiente?” Ela deseja fazer uma complementação de forma oral. Gostaria de

liberar o microfone. Para efeito de gravação, peço que repita o nome e a entidade,

dispensados os cumprimentos à Mesa. Que a indagação seja sucinta e objetiva.

A Sra. Joana Beatriz Barros Pereira - Joana Beatriz, represento a Unincor. Tivemos

a grande oportunidade de ouvir falas extremamente significativas para a construção

de nossa política de meio ambiente. Todas nos mostram os avanços e os desafios

que temos para consolidar a questão do meio ambiente em nosso Estado e,

conseqüentemente, em nosso mundo. Em todas as exposições, pudemos encontrar a

tônica da responsabilidade do processo educacional. Quando se fala na mudança do

modo de produção, temos o conhecimento que traz a mudança da produção; quando

se fala na mudança do consumo, temos a educação como processo, que dá

oportunidade à mudança de conduta e de consumo propriamente dito; quando

falamos em sustentar a cidadania e promover a participação social, estamos falando

da educação. O que temos visto ao longo desse tempo é que muito se avançou na

dinâmica do processo e na visão dos desafios. Muito se fala do processo

educacional, da mudança na relação entre a sociedade e a educação. Esse processo

sempre aparece nas políticas com ações específicas. Nossas escolas trabalham

muito no desenvolvimento de uma nova postura com os alunos. As ações aparecem

na política em um ano. No ano seguinte, não há continuidade. Esse é o ponto que

pretendo discutir.

Como pode a nossa Secretaria de Meio Ambiente desenvolver uma política em que

haja ações contínuas e sistêmicas, que fortaleçam as escolas tanto no âmbito da

educação básica quanto da educação superior no desenvolvimento de ações

contínuas, e de movimentos contínuos para que o Comitê tenha, até mesmo, a

possibilidade de trabalhar isso em sua comunidade? Hoje, os comitês têm dificuldade
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de representação. Ninguém quer ser conselheiro. Ninguém quer participar das ações

dos comitês. As escolas realizam as ações em um ano. No ano seguinte, não existem

mais. Não estamos vendo continuidade. Como realizar isso em conjunto com o meio

ambiente, buscando implantação de políticas com continuidade?

O Sr. Presidente - Aproveito para colocar mais duas questões. Uma delas foi

encaminhada pelo Sr. José Estevam da Silva, da Câmara do CBH Piracicaba.

Pergunta para a Dra. Cleide: “A exemplo de ações desenvolvidas em outras bacias,

quando é que a Bacia do Rio Doce receberá do Igam atenção semelhante?”. Última

pergunta encaminhada por Flávio Passos, do Subcomitê do Ribeirão dos Macacos,

Salto, Rio das Velhas, dirigida também à Dra. Cleide: “Como o Igam vê a gestão

hidrossocioambiental dos altiplanos da região do Rola-Moça, Jardim Canadá, Vale do

Sol, Fechos, Mutuca, Catarina, Alto Arrudas, Rio do Peixe, etc., com ocupação

crescente em tão importante área de recarga? O aqüífero recebendo impacto de

muitas maneiras”. Com a palavra, a Sra. Cleide, para as respostas.

A Sra. Cleide Izabel Pedrosa de Melo - Em relação à pergunta da Profa. Joana

Beatriz, da Unicor, na Secretaria de Meio Ambiente há uma Diretoria de Educação

Ambiental. Essa Diretoria tem realizado um planejamento de ações de educação

ambiental e de capacitação, principalmente junto aos Municípios e aos comitês de

bacias, trabalhando de forma integrada com a Feam e o Igam. A abordagem da

professora é correta, pois podemos avançar mais no estreitamento do laço com as

instituições de educação. Verificarei junto à Diretoria de Educação Ambiental como

fazer uma ação mais esquematizada, envolvendo as instituições que têm grande

potencial de multiplicação. Nossa dificuldade é exatamente em relação aos

multiplicadores.

Quanto à capacitação dos comitês, considero a mudança dos conselheiros

capacitados uma oportunidade de capacitarmos mais pessoas. Quando trocamos os

conselheiros, os comitês vão se mudando, mais pessoas ficam conhecendo gestão

de recursos hídricos e podem se tornar multiplicadoras. Nosso grande desafio é

formar multiplicadores.

Relativamente à pergunta feita pelo Flávio Passos sobre a gestão

hidrossocioambiental nesses altiplanos, esse é um processo que depende de muitos
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fatores. Quando falamos em ocupação, há a realizada por empreendimentos com

licença ambiental e a irregular. Na irregular, a fiscalização pode ser realizada pelos

Municípios, com participação da secretaria de Estado por meio da polícia ambiental e

de seus órgãos. Hoje o Comitê Gestor de Fiscalização Ambiental Integrada - CGFAI -

tem a participação da sociedade. Então, essa fiscalização é muito importante. Os

empreendimentos estão ligados aos planos diretores dos Municípios, às leis de

ocupação e uso do solo e ao licenciamento ambiental. Esses empreendimentos

passam por um aval dos conselhos. Todo licenciamento realizado no Estado de

Minas tem passado por órgãos colegiados. Há o Conselho de Políticas Ambientais,

constituído por representantes da sociedade civil e do governo. O que pode ser feito é

a mobilização. Esse cuidado é exigido no licenciamento desses empreendimentos.

Eles passam por licenciamento ambiental quando apresentam os estudos de impacto

e são submetidos a um conselho. Há mobilizações que têm influenciado as decisões

para ocupações. Volta a participação de todos nos procedimentos legais. No Estado,

há a participação dos comitês de bacia na mobilização e do conselho na definição

final dos licenciamentos.

A última pergunta se refere aos comitês do Rio Doce. O Igam tem realizado um

grande trabalho de apoio aos comitês, disponibilizando secretárias e recursos para

internet e telefone e dando apoio a todos eles indistintamente.

Como o comitê não tem personalidade jurídica, o Igam tem firmado convênios com

entidades que fazem parte dos comitês de bacia e com isso tentado atingir. Não há

um procedimento diferenciado para os comitês. Considero o Doce uma região

privilegiada, em virtude da existência do Plano Integrado do Doce, modelo para o

País, plano diretor que está sendo executado em convênio com o Igam, o Iema, do

Espírito Santo, e a ANA. Lá são feitos os planos diretores para o Doce, como um

todo, e para cada uma das bacias e dos comitês de bacia que o compõem. Vejo o

Doce como um exemplo, porque o plano diretor vem sendo feito de forma integrada,

aproximando os comitês. Dessa forma, temos uma visão mais sistêmica. Gostaria de

saber, mas não há um tratamento diferenciado.

O Sr. Presidente - Temos uma pergunta do Secretário Paulo Romano e outra que

acho que a Dra. Cleide já abordou, mas, em respeito a quem perguntou, repetirei a
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pergunta, caso ela queira complementar. A pergunta é da Sra. Valdete, do Igam, e

também foi encaminhada ao Secretário José Carlos, que está dando entrevista, mas

acho que a Dra. Cleide pode responder: “Não seria interessante informar aos

presentes a existência do recurso disponível para convênio com os comitês, a fim de

estruturá-lo, o qual depende só da documentação a ser enviada para liberação?”.

Acho que o Secretário abordou esse assunto, mas entendo que seria bom

complementar.

A Sra. Cleide Izabel Pedrosa de Melo - Acho que já falei sobre isso. A forma que o

Igam encontrou para repassar esses recursos e apoiar os comitês foi exatamente por

meio dos convênios com instituições que fazem parte dos comitês. É importante que

os comitês sigam as legislações de convênios do Estado, inclusive no que diz

respeito à prestação de contas, o que tem facilitado essa estruturação. Temos

avançado muito nisso, que depende exclusivamente dessa formalização.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Secretário Paulo Romano, para sua pergunta,

que é a última e que encerrará esta fase de questionamentos.

O Secretário Adjunto Paulo Afonso Romano - Muito obrigado. O Secretário José

Carlos Carvalho, nesse importante VIII Fórum das Águas e no ciclo de debates cujo

título é “Avanços e desafios da política das águas de Minas Gerais”, ensejou dois

estímulos. Um deles foi logo no início, dizendo que o mais importante aqui é

continuarmos o processo de reflexão. Ele falou também sobre a liderança de Minas.

Aliás, foi muito bem exposta a história da política das águas. No entanto, na linha da

reflexão e da continuidade da liderança de Minas Gerais, trago um alerta. Chamo a

atenção para o fato de os desafios da política das águas de Minas Gerais - em função

de uma agenda forte, boa e sadia, mas carregada na gestão das águas e sobretudo

na sua vertente de uso das águas - estarem atrofiando a gestão de oferta de água.

Nesta semana em que se comemora a Semana da Água - a rigor, o Dia Mundial da

Água foi dia 22 -, vemos, de maneira muito clara, os efeitos do aquecimento global,

as mudanças climáticas - para o que o Secretário José Carlos chamou a atenção -,

que afetam o mundo inteiro. Neste momento está em andamento a elaboração do 1°

Plano Estadual de Recursos Hídricos de Minas Gerais, que, para mim, é um dos

eventos mais importantes, quando falamos da possibilidade de atualização das
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políticas de água. Podemos, primeiro, melhorar a abordagem da gestão da oferta de

águas e, sobretudo, inserir, pensando no futuro, aquilo que deve ser analisado no

contexto de mudança climática. Por quê?

Quando falamos de gestão de água, não estamos falando necessariamente em

política de águas. Aqui falamos muito em instrumentos de organização da gestão, etc.

Mas, na política de água, temos de entender a condição estratégica da água para

Minas Gerais, não apenas no sentido da sua economia, não apenas para o uso de

sua sociedade, mas também na condição de que, em um Estado federado onde

nascem as grandes bacias, como é o nosso caso, se não cuidarmos bem de nossas

águas aqui, quando elas chegarem em domínio da União, não mais teremos acesso a

ela. Isso está acontecendo na transposição do Rio São Francisco: a relação

federativa está absolutamente comprometida por esse precedente em que o governo

federal, através do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, atropelou os interesses

dos cinco ou sete Estados da Bacia. Considero que a elaboração de um bom plano

estadual de recursos hídricos seja um marco na nova política de recursos hídricos. Aí,

poderemos começar a tratar de novos paradigmas e posicionar Minas Gerais na

liderança. Precisamos tratar dos usos da água, pois é agenda do dia-a-dia. Fui

convidado pela Dra. Cleide, Diretora-Geral do Igam, para, no dia 26, discutirmos, no

Sisema, a questão água e agricultura, o que é muito importante. Mas temos de ver,

antes, a água num contexto mais amplo: político e estratégico. Obrigado.

A Sra. Cleide Izabel Pedrosa de Melo - O Dr. Paulo Romano está sempre

acrescentando coisas importantes para nós. As observações que ele fez têm bastante

sentido e servem como orientação. Quanto às ações efetivas para implementar a

gestão de oferta de água, vejo dois pontos, dois instrumentos que podemos utilizar.

Um deles é o Fhidro, que, como o próprio nome já diz, trata da conservação e da

recuperação de bacias hidrográficas. Outro instrumento que vejo também como uma

grande vitória é o projeto Bolsa Verde, que foi aprovado e hoje é uma lei, cuja

regulamentação está sendo discutida com a participação da Secretaria de Agricultura.

A Emater tem participado ativamente dessa regulamentação. Esses dois instrumentos

são instrumentos econômicos que podem incentivar os serviços ambientais, como o

uso adequado da terra, a preservação de matas de topo de morro ou de áreas de
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recarga, de matas ciliares e de nascentes, além das boas práticas.

Na regulamentação do projeto Bolsa Verde, o pagamento seria feito por serviços

ambientais. Na primeira etapa, os recursos foram definidos na legislação: 10% do

Fhidro se destina ao pagamento. Esse pagamento ainda está restrito ao pequeno

produtor, ao agricultor familiar. Como é o princípio, acreditamos que, à medida que

isso for implementado, a política econômica de incentivo receberá recursos de outros

fundos - temos condições de receber até de fundos internacionais -, o que aumentará

o projeto progressivamente. Ao mesmo tempo, há um trabalho de ação.

Hoje Minas Gerais dá exemplo para todo o Brasil. O DER está fazendo projeto,

construção e recuperação das estradas sob sua responsabilidade com drenagem, por

meio de bacias de captação, e ainda está fazendo cercamento de nascentes e

recuperação de matas ciliares, 100m de um lado e de outro das rodovias. Isso é uma

inovação. Acredito que essa política pode ser estendida. Concordo com o Secretário,

quando diz que o plano deve abordar isso, e podemos enfatizar e seguir essa

orientação.

O Sr. Presidente - Agradecemos a participação da Dra. Cleide. Chegamos ao final

desta fase. Quero comentar brevemente alguns pontos. Começo com a fala do

Tonhão. Quando você se dirigiu ao José Carlos e a mim, fez referência ao

despreparo do poder público municipal para gerir o meio ambiente, ao envolvimento

dos municípios com esse quadro e o que pode ser feito, por meio do ICMS Ecológico,

para os Municípios que possuem o sistema ambiental. Você apresentou vários e

complexos problemas referentes à gestão. Quanto ao despreparo dos Municípios, o

que podemos fazer é sempre colocar esta Casa à disposição para um eventual

encontro. Não podemos ter uma interferência direta na administração municipal, mas

acredito que, com o fortalecimento dos nossos comitês e com a maior participação

deles, isso melhorará. Aliás, esse foi um dos problemas que comentávamos, e será

uma meta conjunta dos órgãos do governo e desta Casa motivar esses agentes

públicos municipais a terem uma participação mais ativa, principalmente nos comitês

de bacia hidrográfica. É verdade, sabemos, como foi falado pelo Dr. Mário, o que foi

dito sobre as dificuldades financeiras que todos enfrentamos, até mesmo para o

funcionamento desses comitês.
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Lembramos que, na realidade, são necessários recursos para o deslocamento.

Precisamos contar com o apoio das administrações municipais. Vamos procurar

incentivar um envolvimento maior dessas administrações nesse processo.

Acreditamos que, com o Fhidro já devidamente regulamentado, ele se transformará

num instrumento muito importante, porque dele serão extraídos recursos para

atividades importantes.

Como falaram o Secretário e a Dra. Cleide, o Município poderá procurar recursos

para implementar o seu plano diretor para a área e projetos ligados à questão

ambiental - estações de tratamento de esgoto e unidades de tratamento de resíduos

sólidos. O Fhidro será um instrumento que despertará o interesse das administrações

municipais. Se assim não for, ele será motivo de severas críticas até mesmo da

comunidade de modo geral. Então, acredito que o Fhidro terá um papel muito

importante.

Relativamente ao ICMS Ecológico, não entendi bem a sua citação. Já temos

incentivo para aquelas cidades que atuam na área do saneamento, atendendo a

alguns requisitos. Mas sua aplicação, evidentemente, cabe à Prefeitura. Há também a

fiscalização da participação dos vários agentes que lidam no Município. Não sei se

respondi à sua pergunta. Se for o caso, Tonhão, depois podemos bater um papo, pois

o assunto é bastante complicado. Mas não queria deixá-lo sem resposta.

Na Comissão de Meio Ambiente, além das nossas atividades rotineiras, como a

apreciação de projetos relativos ao tema, audiências públicas, seminários, fóruns

técnicos, pretendemos estabelecer uma agenda positiva constante, com uma

programação planejada em que abordaremos alguns temas. Citarei alguns exemplos

que achei interessantes. Um deles refere-se aos resíduos sólidos. Pretendemos fazer

um monitoramento das metas estabelecidas pelo Sistema Estadual de Meio

Ambiente, pelo Copam, para verificar se os Municípios estão atendendo essas metas,

se está faltando alguma coisa, etc. O Secretário José Carlos Carvalho fez uma

importante declaração quando disse que o problema principal não são mais os

efluentes das empresas, mas o esgoto sanitário, que é de responsabilidade do

Município e do Estado. Precisamos acompanhar a gestão desse sistema. Essa é a

nossa meta. Outro exemplo é a Deliberação Normativa do Copam nº 96/2006, que
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também estabelece metas e prazos. Nós, da Comissão, queremos saber como isso

está acontecendo na prática. Tudo isso levando-se em conta a nova metodologia que

estamos adotando na Comissão, que é a governança ambiental. Outro exemplo é o

Plano Nacional de Saneamento Básico, um importante programa que está em vias de

ser implementado. No Brasil, já tivemos uma experiência bastante positiva, na época

do Banco Nacional da Habitação - BNH -, um programa com vários efeitos, com

vários problemas, mas que teve resultados altamente positivos. Então, a nossa

expectativa com relação a ele é muito positiva. A Comissão também irá acompanhar

e monitorar a implantação desse plano. Também debateremos questões relativas ao

licenciamento ambiental de obras do PAC. Acompanharemos na prática o que está

acontecendo, se o licenciamento está provocando algum atraso, etc. Também

faremos um debate, um fórum, nesta Casa, sobre este assunto que hoje é o desafio

de todos: as mudanças climáticas. Essas são algumas ações da Comissão de Meio

Ambiente que desenvolveremos ao longo desses dois anos.

Antes de encerrar, passamos a palavra à Dra. Cleide Izabel Pedrosa de Melo, que

fará a entrega de um documento a esta Casa.

A Sra. Cleide Izabel Pedrosa de Melo - Foram realizados debates sobre os

avanços, as fragilidades e os desafios na gestão de recursos hídricos do Estado.

Foram nove reuniões em cidades-pólo de Minas Gerais, como Belo Horizonte,

Uberlândia, Três Corações, Juiz de Fora, São Francisco, Paracatu, Carbonita, Viçosa,

Teófilo Otôni, com a participação dos comitês de bacia, dos Municípios da região e de

outras entidades. Gostaria de entregar, este documento, em que estão consolidadas

as propostas e todo o trabalho que foi feito.

- Procede-se à entrega do documento.

O Sr. Presidente - Agradecemos à Dra. Cleide a entrega deste documento tão

importante para todos nós.

O nosso ciclo de debates está sendo transmitido ao vivo pela TV Assembleia para

todo o Estado. Gostaria de convidar todos para prestigiarem o nosso fórum e de falar

rapidamente sobre os eventos programados para esta semana: hoje, palestras

“Novos critérios de medição de água”, da Copasa, e “A água como fonte de energia

sustentável”, da Cemig, que serão realizadas na Rua Espírito Santo, 495, 4º andar;
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dia 24, das 8 horas às 18 horas, palestra “Meta 2010 - Capacitação para gestores

municipais da Bacia do Rio das Velhas”, na Escola Estadual Cel. José Nunes de Melo

Jr.; das 8h30min às 12 horas do mesmo dia, palestra “A indústria e a Meta 2010”, na

Fiemg, na Av. do Contorno, 4.520; dia 25, como disse o nosso Secretário, será

realizada importante reunião com os Prefeitos da Bacia do Rio das Velhas, Meta

2010, no Palácio da Liberdade, evento que faz parte da estratégia de envolver as

administrações municipais com as atividades do Estado; dia 26, reunião do Conselho

Estadual de Recursos Hídricos, quando será feito o importante lançamento do mapa

da qualidade das águas, esperado por todos nós, com muita ansiedade; das 8 horas

às 18 horas, mais uma vez, a palestra “Meta 2010 - Capacitação para gestores

municipais da Bacia do Rio das Velhas”, no Centro Universitário de Sete Lagoas; às

15h30min, bate-papo no Sisema sobre o tema “Uso e manejo de água na agricultura”,

que será proferido pelo nosso querido Secretário Paulo Romano - se Deus quiser,

estaremos lá para aprender um pouco com V. Exa. -; dia 22, projeto Concerto no

Parque, em homenagem ao Dia Mundial da Água, que foi ontem, mas que passou

despercebido por todos nós hoje, porque iremos comemorá-lo amanhã, por meio da

programação da Fundação Clóvis Salgado, com o apoio da Copasa. De 23 a 27,

exposição “Mudanças Climáticas”, do Greenpeace, na Rua Espírito Santo, 495; dia

27, lançamento do livro “A Serra do Rola-Moça”, de Martinho da Vila, no Parque

Estadual da Serra do Rola-Moça. É bom lembrar rapidamente os nossos minicursos,

de acordo com o que o Tonhão sempre falou: dia 23, “Integração da gestão de

recursos hídricos com a gestão do meio ambiente”; dias 24 e 25, “Elaboração de

projetos ambientais para captação de recursos do Fhidro, atualizações e

possibilidades”, para divulgação do que pode ser feito com os recursos desse fundo.

Todos esses cursos serão realizados no Crea. Dia 24, das 8 horas às 18 horas,

“Utilização prática das informações do monitoramento da qualidade das águas”,

“Elaboração de termos de referência de planos diretores de recursos hídricos de

bacias hidrográficas” e “Instrumentos autorizativos ambientais: licenciamento

ambiental, documento autorizativo para intervenção ambiental e outorga de direito do

uso da água”. O encontro com os Prefeitos será realizado no Palácio.

O Sr. Hideraldo Bush - O senhor cometeu um engano. A reunião do Conselho
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Estadual de Recursos Hídricos não será realizada no dia 26, mas no dia 25, conforme

programação que recebi do Igam.

O Sr. Presidente - Gostaria que a Dra. Cleide esclarecesse isso, pois em nossa

programação consta 26 de março, às 9 horas.

A Sra. Cleide Izabel Pedrosa de Melo - A data foi alterada para o dia 26 em razão

da disponibilidade da Meta 2010.

O Sr. Presidente - Pedimos desculpas a todos, mas a programação oficial será no

dia 26.

Neste instante, passaremos às considerações finais. Com a palavra, o Sr. Mário

Dantas.

O Sr. Mário Dantas - Comunico a esta Casa que o XI Encontro Nacional de Comitês

de Bacias Hidrográficas acontecerá de 9 a 13 de novembro, em São Lourenço, Minas

Gerais.

Não podíamos deixar passar a oportunidade de fazer o registro do nosso

reconhecimento àquele que foi um grande batalhador das águas, o pioneiro desse

movimento de criação dos comitês, Dr. Sérgio Mário Regina, falecido no dia 11 de

janeiro e que teve suas cinzas lançadas no Rio Verde, no dia 10 de fevereiro. Peço

uma salva de palmas para ele.

O Sr. Presidente - Esse fato é muito bem lembrado. Agradecemos a lembrança.

Com a palavra, o Sr. Pedro Carlos Garcia Costa.

O Sr. Pedro Carlos Garcia Costa - Agradeço a todos a paciência de ouvir os nossos

argumentos, e quero aproveitar a oportunidade para uma breve complementação.

Quando mencionamos a legislação, dizendo que os Municípios podem contribuir, por

meio transversal, por via de legislação ambiental, no uso e conservação das águas, o

Secretário citou alguns exemplos, mas queria agregar um o qual diz respeito a todas

as áreas urbanas brasileiras. Trata-se da contenção de cheias por meio de

dispositivos que se podem agregar à lei de uso dos solos urbanos para a retenção

das águas nos próprios lotes, junto às construções. Esse é um aspecto importante,

porque o modelo de grandes contenções por meio de barramento em bacias

hidrográficas já se mostra, em alguns casos, esgotado. Muito obrigado. Com a

palavra, a Sra. Cleide Izabel Pedrosa de Melo.
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A Sra. Cleide Izabel Pedrosa de Melo - Agradeço a participação de todos e a

oportunidade que a Assembleia nos dá com este debate. Quero ainda desejar que

esta gestão seja cada vez mais participativa e que a sociedade exerça o seu papel,

exigindo, participando mais e cumprindo sua parte na gestão.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Odair Santos Junior.

O Sr. Odair Santos Junior - Compete-nos aqui, ao representar o Presidente do

Crea-MG, Eng. Civil Gílson de Carvalho Queiroz Filho, também Secretário Executivo

do Fórum Agenda 21, externar nossos cumprimentos a cada um dos presentes,

lembrando que, em fórum anterior, numa Mesa sob o comando do Deputado Fábio

Avelar, já nos pronunciamos quanto ao impacto das mudanças climáticas sobre um

dos mais importantes bens da humanidade, os recursos hídricos. Hoje, neste fórum,

tivemos a satisfação de ver autoridades do quilate do Secretário de Meio Ambiente,

José Carlos de Carvalho, e também do nosso caríssimo Dr. Paulo Romano, e

manifestações com o objetivo de conclamar todos para a importância desta

discussão, da tomada de providências e da efetivação de políticas públicas para

amenizar o grande impacto das mudanças climáticas sobre o planeta e, em especial,

sobre as águas.

É um privilégio estar aqui. Cumprimento a Mesa e cada um dos presentes que

ainda nos estão brindando com a presença até este momento. Saúdo os

telespectadores da TV Assembleia e lembro que o Presidente do Crea, bem como

toda a sua diretoria, dá as boas-vindas aos minicursos, que serão realizados na sede

estadual do nosso Conselho. Muito obrigado e um grande abraço a todos.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Secretário José Carlos Carvalho, para suas

considerações finais.

O Secretário José Carlos Carvalho - Quero agradecer mais esta oportunidade de

estar aqui, na Assembleia Legislativa de Minas. É uma alegria renovada a presença

do Deputado Fábio Avelar na Presidência da Comissão de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável desta Casa. Trata-se de uma grande conquista para

nós, principalmente pela sua trajetória, pelo seu passado de lutas em busca do

desenvolvimento sustentável de Minas e do grande debate da nossa problemática

ambiental.
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Tive de sair para atender a uma demanda, uma entrevista ao vivo, e por isso não

pude ouvir a sugestão do Secretário Paulo Romano, mas a Cleide me falou de sua

observação, que eu queria registrar. Ainda temos um resquício herdado do passado,

antes ainda da lei de Minas e depois da lei federal, que diz respeito ao fato de

continuarmos dando um tratamento muito hidrológico à gestão dos recursos hídricos.

Esse tratamento mudou substantivamente com a lei mineira e, depois, com a lei

federal, que consagrou o princípio do uso múltiplo das águas. Vale lembrar que não

faz muito tempo, até 1977, com a lei federal, a gestão das águas era feita

subsidiariamente no âmbito do Ministério das Minas e Energia. Então, na verdade, a

gestão das águas no Brasil estava subordinada a um dos seus usos setoriais, que era

a produção de energia elétrica. Esse foi um avanço extraordinário, que estamos

sempre procurando consolidar em Minas, por tudo aquilo que já foi aqui discutido e

comentado.

Como decorrência da ênfase dada ao uso múltiplo, ao conceito de uso múltiplo, que

significou o abandono da subordinação da gestão da água a um uso setorial, temos

de pensar em qualidade e quantidade de água de maneira concomitante. Como nós

poluímos de maneira irresponsável e durante longo tempo os nossos principais rios,

há uma tendência da sociedade em dar um peso maior ao aspecto da qualidade. Mas

não podemos esquecer que temos de pensar também em termos de quantidade.

Essas questões têm de estar absolutamente interligadas. Temos de cuidar dos

nossos mananciais, das nossas nascentes, das áreas de recarga de lençol freático.

Nesse contexto, o produtor rural tem um papel-chave. Concordando com as

sugestões do Secretário Paulo Romano, eu queria fazer essa manifestação.

Desejo também agradecer a oportunidade de estar aqui, a participação de todos,

inclusive dos nossos comitês. Continuaremos a vir à Assembleia sempre que

convidados pelo nosso Presidente, para participar desse debate valiosíssimo, sem o

qual não identificamos de maneira adequada os nossos problemas. Ora, todo

problema mal identificado tem solução equivocada. Esse é um ponto fundamental.

Esta Casa é uma caixa de ressonância do que acontece na sociedade mineira.

Sabemos que a questão ambiental, que é o ponto central do nosso trabalho, é

complexa, polêmica. Nada mais natural que essa polêmica ser transferida para esta
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Casa, que existe exatamente para dirimir os conflitos e, com base na dissolução

deles, produzir as melhores políticas para o desenvolvimento sustentável de Minas

Gerais. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Chegamos ao final, e eu queria, publicamente, em nome do

Presidente da Assembleia, Deputado Alberto Pinto Coelho, e de toda a Mesa da

Assembleia, agradecer a presença de todos. De maneira especial, agradeço a

presença do Secretário José Carlos, sempre presente na nossa Casa e atendendo

aos nossos convites. Aproveitamos para informar que, no próximo dia 16 de abril,

contaremos, mais uma vez, com a participação do Secretário, pois já se tornou

tradição nesta Casa, ao abrirmos os trabalhos da nova gestão da Comissão de Meio

Ambiente durante esses dois anos, contarmos com a fala do Secretário, que nos

informa sobre o que aconteceu e sobre a meta para os próximos dois anos.

Portanto, ele estará aqui no dia 16, e convido todos vocês para participarem da

nossa reunião. Amanhã, como já foi informado pelo Secretário, também teremos uma

audiência pública muito importante, quando debateremos o Projeto de Lei nº 2.771,

que trata da lei florestal, e do qual sou relator. Assim, esperamos realizar essa

audiência com muito sucesso.

Quero dizer, Sr. Secretário, que fico muito satisfeito com sua fala e agradeço que a

tenha proferido no momento em que assumo esse nosso novo desafio: presidir a

Comissão de Meio Ambiente, uma das mais importantes desta Casa. Evidentemente,

procuraremos fazer um trabalho juntamente com todos vocês, o governo e a

sociedade, de maneira geral. Por isso, preciso do apoio do governo e de todos vocês

que estão aqui e que sempre lutaram pelas questões ambientais. Conto com todos

desde já. Sempre que nos reunirmos, podem estar certos de que convidaremos todos

para participarem ativamente conosco desse nosso trabalho. Também agradeço a

presença das autoridades que estiveram presentes: o Secretário Ronaldo

Vasconcellos, que se ausentou, o Sr. Mário Dantas, o Sr. Odair, a Sra. Cleide, o Sr.

Pedro, o Sr. Secretário José Carlos e todos vocês que abrilhantaram o nosso ciclo.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos o agradecimento pela honrosa

presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as
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Deputadas e os Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 24, às 20 horas, nos

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

com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição do

dia 24/3/2009.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

E DO CONTRIBUINTE NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 17/3/2009

Às 10h4min, 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 Délio Malheiros, dispensa a

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

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

apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão.

Comunica, ainda, o recebimento do ofício da Sra. Marineide Chaves Andrade,

responsável pela Secretaria Judiciária da Promotoria de Justiça de Defesa do

Consumidor do Ministério Público do Estado, prestando informações relativas ao

Requerimento nº 2.962/2008, da Comissão de Defesa do Consumidor. Passa-se à 1ª

Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e

votação, é aprovado o Parecer pela Aprovação, no 1º Turno, do Projeto de Lei nº

2.838/2008 (relator: Deputado Walter Tosta). 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 visita desta Comissão,

acompanhada de dois representantes do Procon Assembleia, à Assembleia

Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, com a finalidade de conhecer o trabalho

desenvolvido pela Comissão de Defesa do Consumidor dessa Casa; Adalclever

Lopes, em que solicita seja realizada audiência pública para discutir os valores

cobrados pela utilização de banheiros no centro de Belo Horizonte. Cumprida a
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finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 31 de março de 2009.

Adalclever Lopes, Presidente - Délio Malheiros - Delvito Alves.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 24/3/2009

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro

Silva, Chico Uejo, Delvito Alves, Padre João 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 Chico Uejo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e acusa o

recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados

a seguir: Projetos de Lei nºs 3.081, 3.085, 3.089 e 3.097/2009 (Deputado Gilberto

Abramo); 3.083 e 3.095/2009 (Deputado Sebastião Costa); 3.087 e 3.100/2009

(Deputado Delvito Alves); 3.082, 3.084, 3.093 e 3.099/2009 (Deputado Chico Uejo);

3.090, 3.094 e 3.096/2009 (Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 3.086, 3.091 e 3.098/2009

(Deputado Padre João); e 3.088 e 3.092/2009 (Deputado Ronaldo Magalhães);

152/2007 e 2.697/2008 (Deputado Ronaldo Magalhães, em virtude de redistribuição);

1.981/2008 (Deputado Delvito Alves, em virtude de redistribuição) e 3.025/2009

(Deputado Chico Uejo, 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 constitucionalidade, legalidade e

juridicidade dos Projetos de Lei nºs 3.093/2009, este com a Emenda nº 1 (relator:

Deputado Chico Uejo); 2.987/2009 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado

Gilberto Abramo); 1.902/2007 (relator: Deputado Padre João); 2.333/2008 e

3.029/2009 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Delvito Alves). Os

Projetos de Lei nºs 2.926, 2.381/2008, 2.991, 3.010 e 3.079/2009 são retirados da
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pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado Delvito Alves, aprovado pela

Comissão. São convertidos em diligência à Secretaria de Estado de Planejamento e

Gestão os Projetos de Lei nº 152/2007 e 2.960/2009. Na fase de discussão dos

pareceres sobre os Projetos de Lei nºs 1.981/2008 (relator: Deputado Delvito Alves) e

3.025/2009 (relator: Deputado Chico Uejo), os quais concluem pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade, no 1º turno, o Presidente defere os pedidos de

vista do Deputado Padre João. O parecer sobre o Projeto de Lei nº 2.697/2008, no 1º

turno, deixa de ser apreciado em virtude de solicitação de prazo regimental pelo

respectivo relator, Deputado Ronaldo Magalhães. Na fase de discussão do parecer

do relator, Deputado Delvito Alves, que conclui pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.980/2008, no 1º turno, o Presidente defere o pedido

de vista do Deputado Padre João. Na fase de discussão do parecer do relator,

Deputado Padre João, que conclui pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.986/2009, no 1º turno, o Presidente defere o pedido

de vista do Deputado Delvito Alves. Após discussão e votação, é aprovado o parecer

pela inconstitucionalidade, ilegalidade e antijuridicidade do Projeto de Lei nº

2.994/2009 (relator: Deputado Padre João). O Projeto de Lei nº 3.089/2009 é retirado

da pauta por falta de pressupostos regimentais. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte

(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que

dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em

turno único, cada um por sua vez, os pareceres pela inconstitucionalidade, ilegalidade

e antijuridicidade dos Projetos de Lei nºs 993 e 1.952/2007 (relator: Deputado Delvito

Alves). 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 2.882/2008 (relator: Deputado Ronaldo Magalhães, em virtude de

redistribuição); 3.003, 3.082 e 3.084/2009 (relator: Deputado Chico Uejo); 3.068/2009

(relator: Deputado Delvito Alves); 3.071 e 3.096/2009 (relator: Deputado Dalmo

Ribeiro Silva). Os Projetos de Lei nºs 3.081, 3.083, 3.085 e 3.097/2009 são retirados

da 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 os
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requerimentos em que se solicita sejam baixados em diligência ao autor o Projeto de

Lei nº 3.088/2008; à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, o Projeto de Lei

nº 3.070/2009 e ao DER-MG, o Projeto de Lei nº 3.051/2009. 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, 31 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ronaldo Magalhães - Gilberto Abramo - Delvito

Alves - Padre João.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

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

24/3/2009

Às 15h43min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

e os Deputados João Leite, Rômulo Veneroso e Tenente Lúcio, membros da

supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Adalclever Lopes,

Antônio Genaro, Antônio Júlio, Carlin Moura, Délio Malheiros, Lafayette de Andrada,

Rêmolo Aloise, Sargento Rodrigues e Weliton Prado. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Sargento Rodrigues, dispensa a leitura da

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina obter

informações sobre a política de segurança do Estado, apreciar matéria constante na

pauta e discutir e votar proposições da Comissão. A Presidência interrompe a 1ª

Parte da reunião para ouvir o Sr. Maurício Campos Júnior, Secretário de Defesa

Social. A Presidência concede a palavra aos Deputados membros da Comissão,

autores do requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais.

Logo após, passa a palavra ao convidado, para que faça suas exposições. Abertos os

debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. 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 2.826/2008 (relator: Deputado Rômulo
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Veneroso), que recebeu parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 3.441 e 3.458/2009. Cumprida a

finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, do

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 31 de março de 2009.

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

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 25/3/2009

Às 9h37min, 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 Adelmo Carneiro Leão, Hely

Tarqüínio e Célio 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 as matérias constantes na

pauta e comunica o recebimento de ofício da Comissão de Saúde da Câmara

Municipal de Divinópolis tecendo considerações sobre a audiência pública realizada

no dia 19/3/2009. O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 2.868/2008,

no 1º turno, para o qual designou relator o Deputado Carlos Pimenta. Passa-se à 1ª

Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Os pareceres sobre

os Projetos de Lei nºs 2.740/2008, no 1º turno, e 3.002/2009, em turno único, deixam

de ser apreciados em virtude de solicitação de prazo regimental pelos respectivos

relatores, Deputados Doutor Rinaldo e Ruy Muniz. Na fase de discussão do parecer

sobre o Projeto de Lei nº 2.727/2008, no 1º turno, o relator, Deputado Ruy Muniz,

conclui pela aprovação na forma do Substitutivo nº 2, que apresenta, e pela rejeição

do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça. Passa-se à 2ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que

dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em
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turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 2.415/2008 com a Emenda

nº 1 (relator: Deputado Ruy Muniz); 2.903/2008 (relator: Deputado Carlos Pimenta);

2.952/2008 (relator: Deputado Fahim Sawan); e 2.998/2009 (relator: Deputado Doutor

Rinaldo), que receberam parecer por sua aprovação. Submetido a votação, é

aprovado o Requerimento nº 3.464/2009. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos

Deputados Adelmo Carneiro Leão em que solicita seja realizada reunião para debater

a judicialização na saúde; Célio Moreira em que solicita seja realizada audiência

pública em Corinto, para discutir a reabertura da Santa Casa e a inauguração de

unidade básica de saúde no Bairro São João, nesse Município; e Wander Borges em

que solicita seja realizada reunião para debater a situação dos portadores da doença

de Parkinson. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

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

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

Sala das Comissões, 31 de março de 2009.

Doutor Rinaldo, Presidente - Fahim Sawan - Gustavo Valadares.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 25/3/2009

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 Domingos Sávio,

Wander Borges 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 ouvir a apresentação

dos estudos e possibilidades de implementação das 50 propostas aprovadas por

todos os segmentos sociais envolvidos na atividade de mineração no Seminário

Legislativo Minas de Minas, realizado nesta Casa no período de 9 a 12/6/2008, e

discutir e votar proposições da Comissão. O Presidente comunica o recebimento de
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correspondência do Sr. Carlos Anísio Rocha Figueiredo, Diretor do Departamento de

Relações Governamentais da Vale, explicando os motivos pelos quais a sede da

empresa está situada na cidade do Rio de Janeiro. A Presidência interrompe a 1ª

Parte da reunião para ouvir a Sra. Priscila Ramos Netto Viana, da Associação dos

Municípios Mineradores de Minas Gerais - Amig - e Coordenadora da Comissão de

Representação eleita no Seminário Legislativo Minas de Minas, e os Srs. Luiz Antônio

Fontes Castro, Superintendente de Mineração e Metalurgia da Secretaria de

Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - Sede -, José Osvaldo Rosa de

Souza, da Federação dos Trabalhadores das Indústrias Extrativas do Estado de

Minas Gerais - Ftiemg -, e Eduardo Arantes do Nascimento, assessor de meio

ambiente da Fetaemg, todos membros da referida Comissão, que são chamados para

tomar assento à mesa. O Presidente, autor do requerimento que deu origem à

discussão do tema, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos

convidados, que fazem 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 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 Deiró

Marra, em que solicita a realização de audiência pública no Município de Patrocínio

para analisar a conveniência da implantação do complexo industrial da Empresa

Fosfértil, e Rêmolo Aloise, em que solicita seja formulado ofício ao Presidente da Vale

contendo ponderações acerca do ofício remetido à Casa em resposta ao

questionamento apresentado a respeito do fato de a sede da empresa estar fora de

Minas e pleiteia a rápida revisão da atual decisão da empresa em permanecer com

sua sede no Rio de Janeiro. A Presidência recebe requerimento, que será apreciado

oportunamente, do Deputado Rêmolo Aloise, em que solicita seja realizada visita

técnica aos Municípios de Itaú de Minas, Fortaleza de Minas e Alpinópolis, para

verificar "in loco" as condições de funcionamento das atividades extrativas minerais e

industriais da Companhia de Cimento Portland de Minas, em Itaú de Minas, e da

mineração de níquel em Fortaleza de Minas, e a extração de quartzito em Alpinópolis.

Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece aos convidados pelo
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comparecimento e pelos importantes subsídios prestados, agradece a presença dos

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 1º de abril de 2009.

Sávio Souza Cruz, Presidente - Gustavo Valadares - Tiago Ulisses - Ronaldo

Magalhães.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA,

TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 25/3/2009

Às 10h8min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Deiró Marra,

Carlin Moura e Dalmo Ribeiro Silva, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Deiró Marra, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 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 matéria constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte

correspondência: ofícios do Sr. Solon de Castro Neves, tecnólogo, sobre tema

relacionado com patentes reivinvidicadas pelo signatário; e de correspondência

publicada no “Diário do Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofícios

dos Srs. Vitor Donizetti da Silva, Diretor da Escola Municipal Antônio Garcia Vilela; e

Carmo César de Campos Carneiro, servidor público estadual no Município de

Guaxupé (21/3/2009). O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições,

para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 1.642/2007

(Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 3.028/2009 (Deputada Maria Lúcia Mendonça);

3.065/2009 (Deputada Gláucia Brandão); 3.069/2009 (Deputado Carlin Moura) e

3.080/2009 (Deputado Deiró Marra), 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 2.961 e 2.965/2009 (relator:

Deputado Dalmo Ribeiro Silva), 2.964/2009 (relator: Deputado Carlin Moura), 2.967 e

3.038/2009 (relatora: Deputada Gláucia Brandão) e 3.041/2009 (relatora: Deputada
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Maria Lúcia Mendonça), que receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 3.415, 3.449,

3.454 e 3.467/2009. Submetido a discussão e votação, é aprovado o Parecer de

Redação Final do Projeto de Lei nº 2.919/2008. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte

(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão. A Presidência acusa o recebimento de requerimento do Deputado Almir

Paraca em que solicita reunião de audiência pública para debater a situação salarial e

funcional dos servidores administrativos - Técnicos e Analistas - da Secretaria de

Estado de 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, 1º de abril de 2009.

Maria Lúcia Mendonça, Presidente - Carlin Moura - Gláucia Brandão - Dalmo

Ribeiro Silva.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.063/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Deiró Marra, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Lions Clube de Patrocínio, com sede no Município de Patrocínio.

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

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

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.063/2009 pretende declarar de utilidade pública o Lions Clube

de Patrocínio, que tem como finalidade precípua a integração dos habitantes dessa

comunidade.

Com esse intuito, desenvolve ações para fomentar entre os seus filiados o espírito

de compreensão, a cidadania, o interesse pela cultura, o bem-estar social e o
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sentimento cívico e moral. Além disso, promove fóruns para a livre discussão dos

assuntos de interesse público e atividades sociais 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 3.063/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 31 de março de 2009.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.066/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Charneaux, com sede no

Município de Caeté.

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 3.066/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária do Bairro Charneaux, com sede no Município de Caeté, entidade sem

fins lucrativos que tem por escopo a defesa dos interesses dessa comunidade na

busca pela melhoria de sua qualidade de vida.

Na consecução de seu propósito, a entidade desenvolve atividades voltadas para a

proteção da saúde da família, da criança, do adolescente e do idoso, a divulgação da

cultura, do esporte e do lazer e a proteção do meio ambiente.

Diante dessas considerações, acreditamos ser a instituição merecedora do título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.066/2009,

em turno único.
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Sala das Comissões, 31 de março de 2009.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.073/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária Nossa Senhora da Conceição, com sede

no Município de Jacinto.

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 3.073/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária Nossa Senhora da Conceição, com sede no Município de Jacinto,

entidade sem fins lucrativos, de caráter filantrópico, de promoção social e cultural.

Com o propósito de melhorar as condições dos moradores desse Município,

fomenta o espírito comunitário e a participação de todos para seu desenvolvimento;

estimula a união em defesa dos direitos e interesses que resultem no bem comum;

promove o levantamento dos problemas da comunidade, diagnosticando suas causas

e soluções; realiza atividades de natureza educativa, social, cultural e de assistência

social.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.073/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 1º de abril de 2009.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.076/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório



____________________________________________________________________________
168

O projeto de lei em tela, do Deputado Padre João, objetiva declarar de utilidade

pública o Lar Comunitário Frederico Ozanam, com sede no Município de Ouro

Branco.

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 3.076/2009 objetiva declarar de utilidade pública o Lar

Comunitário Frederico Ozanam, com sede no Município de Ouro Branco, fundado em

1996 como obra unida à Sociedade São Vicente de Paulo, entidade civil sem fins

lucrativos e de natureza filantrópica, que tem por objetivo prestar assistência social às

pessoas da terceira idade, proporcionando-lhes condições de liberdade e dignidade,

visando à preservação da saúde física e mental.

Para consecução de suas iniciativas, procura firmar parcerias com outras entidades

congêneres e órgãos públicos que atuam diretamente na área de assistência social,

de forma a atualizar suas diretrizes de trabalho e captar recursos para realização de

suas finalidades específicas.

Diante dessas considerações, a referida instituição está habilitada a receber o título

de utilidade pública.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.076/2009 em

turno único.

Sala das Comissões, 1º de abril de 2009.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.110/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Inácio Franco, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Centro Espírita Francisco de Assis, com sede no Município de

Formiga.



____________________________________________________________________________
169

Publicada no “Diário do Legislativo” de 20/3/2009, a matéria foi distribuída a esta

Comissão e à de Cultura. Cabe a este órgão colegiado proceder à análise da

proposição em seus aspectos jurídicos, constitucionais e legais, nos termos do art.

188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.110/2009 pretende conceder o título de utilidade pública ao

Centro Espírita Francisco de Assis, com sede no Município de Formiga, definido no

art. 1º de seu estatuto como organização de caráter religioso, que tem como

finalidade o estudo, a prática e a divulgação da doutrina espírita como religião,

filosofia e ciência, nos moldes da codificação de Allan Kardec; e a evangelização de

jovens.

A Lei nº 12.972, de 1998, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública,

determina, 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.

Importante esclarecer que o título de utilidade pública é uma aliança que o Estado

faz com as entidades particulares que prestam serviços necessários à coletividade,

como a assistência social, o atendimento médico, a pesquisa científica e a promoção

da educação e da cultura.

Essas instituições prestam seus serviços como o Estado o faria, sem distinções de

raça, cor, credo ou convicções políticas, não tendo o lucro como finalidade, por isso

são merecedoras do destaque e apoio do poder público.

Cabe lembrar que a Constituição da República, no inciso I do art. 19, impõe a

separação entre instituições governamentais e religiosas ao vedar aos entes

federativos “estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes

o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de

dependência ou aliança”.

Portanto, ressalvada a inter-relação de interesse público de autoridades

governamentais e religiosas, na forma da lei, o texto constitucional consagra o

princípio da separação entre Estado e religião, tendo em vista garantir a liberdade de

crença, um dos mais importantes direitos individuais, previsto no inciso VI do art. 5º
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da Carta Magna.

Em decorrência disso, declarar de utilidade pública o Centro Espírita Francisco de

Assis contraria os preceitos constitucionais que impõem a tolerância religiosa e a

proibição de o Estado estabelecer aliança com instituições que têm como objetivo a

propagação de doutrinas sagradas.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 3.110/2009.

Sala das Comissões, 31 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ronaldo Magalhães -

Padre João - Chico Uejo.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 468/2007

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Corrêa, o Projeto de Lei nº 468/2007, oriundo do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.026/2006, dispõe sobre a obrigatoriedade de

orientações de segurança e procedimento de emergência nos recintos onde são

realizados eventos que reúnam o público em geral.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na

forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, XV, do Regimento Interno, a

proposição foi encaminhada a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito.

Fundamentação

O projeto de lei em análise é de extrema relevância e alcance social no tocante às

ações de orientação de segurança e aos procedimentos emergenciais a serem

adotados em recintos onde são realizados eventos que reúnam o público em geral.

A obrigatoriedade de orientações prévias sobre procedimentos de emergência e

segurança em locais de grande aglomeração de pessoas - como na realização de

“shows”, apresentação de peças de teatro, sessões de cinema - em muito contribuirá

para aumentar a segurança do cidadão e, em caso de necessidade, tornar o socorro
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mais eficaz.

No que tange à aplicabilidade e à fiscalização do comando normativo, a iniciativa é

privilegiada, tendo em vista a existência da Lei nº 14.130, de 19/12/2001, que autoriza

o Corpo de Bombeiros Militar a estabelecer normas técnicas atinentes a

procedimentos de emergência, não só visando à proteção das pessoas e seus bens

contra incêndio, mas contra qualquer tipo de catástrofe, conforme preceitua o art. 2º,

III, da citada norma.

Por meio da Resolução nº 070, de 15/4/2002, do Comando-Geral do Corpo de

Bombeiros Militar de Minas Gerais, foram determinadas diretrizes para treinamento,

métodos, estratégias, técnicas e manejo de equipamentos. Além disso, o Corpo de

Bombeiros Militar recebe treinamento complementar em outras instituições no Estado,

no País e até no exterior, oportunidade em que é aferida sua capacidade técnico-

profissional.

Julgamos apropriado o Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de

Constituição e Justiça, por meio do qual a proposição altera a Lei nº 14.130, de 2001,

colocando a matéria em consonância com o princípio da consolidação normativa,

imprescindível ao aperfeiçoamento do processo legislativo.

Conclusão

Em face dos argumentos expostos, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº

468/2007, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de

Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 31 de março de 2009.

João Leite, Presidente - Tenente Lúcio, relator - Maria Tereza Lara.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.381/2008

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Juninho Araújo, o projeto de lei em epígrafe “torna

obrigatória a manutenção de um ascensorista nos elevadores dos prédios públicos

que especifica”.

Publicado no “Diário do Legislativo” no dia 16/5/2008, foi o projeto distribuído às

Comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização
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Financeira e Orçamentária.

Cabe agora a esta Comissão emitir parecer sobre a matéria quanto aos aspectos

jurídico, constitucional e legal, conforme dispõe o art. 188, combinado com o art. 102,

III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O art. 1º do projeto em estudo torna obrigatória a manutenção de um ascensorista

nos elevadores dos edifícios em que funcionam órgãos públicos do Estado.

Na justificação do projeto, o autor alega que a medida tem caráter social, uma vez

que visa a ajudar as pessoas com síndrome do pânico, as portadoras de

necessidades especiais e aos idosos em geral.

Cabe destacar que a lei, como norma que rege a sociedade ou, melhor dizendo,

como regra de conduta imposta pelo Estado a todos os cidadãos, indistintamente,

pode, em princípio, receber os mais variados conteúdos, devendo, no entanto,

apresentar fundamento convincente para sua edição. Sendo assim, não se mostra

razoável a promulgação de uma lei desnecessária para fazer face a uma demanda

específica.

Essas considerações refletem o princípio da razoabilidade, de previsão expressa na

Constituição do Estado, em seu art. 13. Tal princípio deve balizar toda a atuação

estatal, tanto no plano legiferante como no jurisdicional e no administrativo.

Com efeito, tendo em consideração o referido princípio, fica clara a inadequação da

instituição, por lei, da medida pretendida. No caso em questão, cabe aos Poderes do

Estado, no exercício de seu juízo discricionário, decidir, segundo as circunstâncias,

se há ou não necessidade de manter ascensoristas nos elevadores dos prédios de

uso público, não sendo possível - para não dizer desnecessário - que o Poder

Legislativo dite aos outros Poderes, por meio de atos legislativos, a forma de

funcionamento dos edifícios em que funcionam órgãos públicos.

Ademais, o projeto cria obrigação para a administração direta do Estado,

padecendo de vício de origem por inconstitucionalidade formal. O art. 66, III, “e”, da

Constituição Estadual submete à competência reservada do Governador a

inauguração do processo legislativo referente às matérias afetas à organização

administrativa no âmbito do Poder Executivo. Como se sabe, é matéria pacífica na
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Suprema Corte bem como em todos os outros Tribunais que, em se tratando de

norma de iniciativa privativa do Chefe do Executivo, não pode o Poder Legislativo

elaborá-las, sob pena de ofensa ao princípio da independência e harmonia entre os

Poderes, consagrado no art. 2º da Constituição da República.

E ainda, quanto à alegada acessibilidade das pessoas portadoras de necessidades

especiais, esclarecemos que a Lei nº 11.666, de 1994, trata de normas para facilitar o

acesso dos portadores de deficiência física aos edifícios de uso público, de acordo

com o estabelecido no art. 227 da Carta Magna e no art. 224, § 1º, I, da Carta

Mineira. Ademais, a Lei nº 15.380, de 2004, assegura ao portador de deficiência

visual guiado por cão adestrado o direito de livre acesso, com o animal, a logradouros

e edifícios de uso público.

Desse modo, tendo em vista o princípio da razoabilidade e as regras de iniciativa

previstas expressamente na Constituição do Estado, ficam claras a inadequação da

lei para instituir a medida pretendida bem como a inconstitucionalidade do projeto.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.381/2008.

Sala das Comissões, 31 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Delvito Alves - Chico

Uejo - Padre João - Ronaldo Magalhães - Sebastião Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.986/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, a proposição em epígrafe “dispõe sobre

os critérios para a realização de leilões de veículos usados por parte do Estado de

Minas Gerais”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 6/2/2009, foi a proposição distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária

para receber parecer, consoante dispõe o art. 188 do Regimento Interno.

Cabe a esta Comissão, em exame preliminar, apreciar os aspectos jurídico,

constitucional e legal da matéria, nos termos do art. 102, III, “a”, do mencionado



____________________________________________________________________________
174

Regimento.

Fundamentação

O projeto sob comento visa autorizar o Poder Executivo a doar aos Municípios e às

entidades filantrópicas do Estado 50% dos veículos considerados dispensáveis à

composição da frota oficial e destinados a leilão. Poderão ser beneficiadas pela

doação de que trata a proposição apenas as entidades filantrópicas que tiverem o

título de utilidade pública, nos termos da Lei nº 12.972, de 1998, e que estejam em

pleno funcionamento, além de estarem cadastradas na Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social. O projeto também estabelece que tais doações dependerão

de avaliação prévia, dispensada a licitação, desde que comprovada a finalidade de

interesse social, a par de fixar o prazo de 30 dias para a regulamentação da lei pelo

Executivo.

O projeto cuida, essencialmente, de autorização para que o Executivo possa doar

aos Municípios e às entidades filantrópicas veículos que se presumem dispensáveis

para a administração pública, embora mencione, equivocadamente, o termo leilão.

Este, nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que contém normas gerais de

licitação e contratação, é uma modalidade licitatória utilizada para a venda de bens

móveis inservíveis para a administração, além de atender a outras finalidades. Assim,

não há como confundir o instituto da doação, que é um contrato de direito privado

submetido a princípios de direito público, quando realizado pela administração, e o

leilão, que é modalidade de licitação. Ambos os institutos estão previstos na citada

norma federal, cujas diretrizes vinculam todos os entes da Federação brasileira.

Na verdade, o poder administrador não necessita de autorização do Legislativo para

desempenhar atividades que se encartam no seu campo de atuação, a não ser que

haja previsão constitucional explícita, ou, excepcionalmente, que tal exigência conste

de lei contendo normas gerais sobre a matéria, o que não ocorre no caso em análise.

A alienação bens móveis da administração pública está condicionada à existência de

interesse público que a justifique e de avaliação prévia, por força da mencionada lei

federal, mas não depende de autorização legislativa. Esta só é exigida para a

alienação e aquisição de bens imóveis a título oneroso, não havendo razão para

cogitar dessa autorização prévia do Parlamento, pois os veículos oficiais do Estado
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são bens móveis.

Os casos de autorização legislativa dizem respeito às relações entre os Poderes do

Estado, razão pela qual o assunto é tratado, normalmente, na própria Constituição.

Assim, os comportamentos ou as ações da administração somente se tornam

legítimos mediante a manifestação prévia e favorável do parlamento, que é o órgão

de representação popular. A título de exemplificação, é oportuno mencionar que a

criação ou extinção de empresa pública ou de sociedade de economia mista pelo

Estado depende de autorização desta Casa, conforme dispõe o art. 14, § 4º, II, da

Carta mineira; igualmente, a aquisição ou alienação de bem imóvel, a título oneroso,

seja pelo Executivo, seja pelo Judiciário, deverá ser antecedida de lei autorizativa,

consoante prevê o “caput” do art. 18 da citada Constituição.

Há, ainda, situações em que a autorização do Legislativo para habilitar

determinados atos do Executivo assume a forma de resolução. É o caso da lei

delegada editada pelo Governador do Estado, a qual depende de aprovação prévia

da Assembleia, que especificará seu conteúdo e os termos de seu exercício, nos

termos do art. 72, § 2º, da Carta mineira. Da mesma forma, para que o Chefe do

Poder Executivo possa se ausentar do Estado por período superior a 15 dias, é

indispensável manifestação prévia da Assembleia Legislativa, mediante resolução,

conforme dispõe o art. 62, XII, da referida Carta Política.

Ressalte-se que as leis ou as resoluções meramente autorizativas, ainda que

previstas constitucionalmente, não obrigam o Executivo a tomar a medida positiva

nelas contida. O que se veda, essencialmente, é a prática do ato sem a devida

aprovação do legislador.

No caso do projeto em análise, a autorização nele prevista não obriga o Executivo a

doar os veículos oficiais usados aos entes destinatários, especialmente porque

inexiste exigência constitucional para tanto. Assim, a decisão atinente ao assunto

reside na esfera do Poder Executivo, que, se entender conveniente e vantajoso para

o interesse da coletividade, poderá promover a doação dos bens móveis que

integram o seu patrimônio.

Dessa forma, o Executivo já desfruta a prerrogativa de doar bens móveis a outras

entidades, desde que haja desafetação, avaliação prévia e interesse público que
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justifique essa alienação, o que é peculiar ao regime jurídico dos bens públicos.

No que tange ao comando do art. 2º do projeto, o qual condiciona tal doação à

avaliação prévia e à existência de interesse público, o dispositivo não contém caráter

inovador, uma vez que essa exigência está prevista no “caput” do art. 17 da citada Lei

Federal nº 8.666, de 1993, que é de observância obrigatória pelos Estados

Federados.

Finalmente, o art. 3º da proposição fixa prazo de 30 dias para a regulamentação da

lei pelo Executivo, preceito totalmente dispensável, principalmente porque o

fundamento da competência regulamentar do Executivo reside na própria

Constituição. Tal prerrogativa pode ser exercida a qualquer tempo pelo Governador

do Estado, independentemente de previsão legislativa expressa, e tem o propósito de

garantir a execução da lei, consoante dispõe o art. 90, VII, da Constituição do Estado.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.986/2009.

Sala das Comissões, 31 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Ronaldo Magalhães - Delvito

Alves - Gilberto Abramo - Chico Uejo.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.079/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em epígrafe “institui o

serviço de atendimento telefônico destinado a prestar informações sobre a Síndrome

de Parkinson”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 7/3/2009, foi o projeto distribuído às

Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e de Fiscalização Financeira e

Orçamentária.

Compete a esta Comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III,

“a”, do Regimento Interno, emitir parecer sobre a juridicidade, constitucionalidade e

legalidade da matéria.

Fundamentação
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A proposição em análise pretende criar o serviço de atendimento telefônico

destinado a prestar informações sobre a síndrome de Parkinson, devendo o Estado

promover a divulgação do serviço e do número de telefone correspondente.

Conforme se depreende da justificação do projeto, a doença de Parkinson afeta,

atualmente, parcela significativa da população e é fortemente associada à idade.

Em que pese a preocupação do autor da proposição com as pessoas acometidas

pela doença, a medida em estudo configura uma ação eminentemente administrativa,

que melhor se enquadra no campo de atuação institucional do Poder Executivo, o

qual avaliará, no exercício de sua discricionariedade, a oportunidade e a conveniência

de sua implementação, não sendo a lei o meio adequado para instituí-la.

Convém notar que os dispositivos do projeto em tela são concretos e próprios das

atividades regulamentares postas a cargo dos órgãos de assessoramento direto do

Governador do Estado, no caso, a Secretaria de Estado de Saúde. O art. 90 da

Constituição mineira prevê a competência privativa do Governador do Estado para

“exercer, com o auxílio dos Secretários de Estado, a direção superior do Poder

Executivo”, bem como dispor, na forma da lei, sobre a organização e a atividade do

Poder Executivo.

É importante ressaltar a posição do Supremo Tribunal Federal quanto ao desacato

ao princípio fundamental da separação dos Poderes, em face da sua pacífica

jurisprudência no sentido da inconstitucionalidade de lei que contraria o princípio da

reserva de iniciativa, como a decisão proferida na ADI-MC2443/RS do Rio Grande do

Sul, a qual trata da mesma matéria:

“Ementa: Medida cautelar. Unificação da central de atendimento telefônico para

serviços estaduais e municipais. Suspensão da vigência de lei de origem parlamentar

- Lei nº 11.529, de 22 de setembro de 2000, do Estado do Rio Grande do Sul. 1. Lei

estadual que disciplina, concomitantemente, atendimento telefônico de serviços

estaduais e municipais. Relevância jurídica na argüição de incompetência do Estado

para legislar sobre a matéria. 2. Compete privativamente ao Poder Executivo (CF,

alínea ‘e’ do inciso II do § 1º do artigo 61) a iniciativa de projeto de lei que confere

atribuição a órgãos subordinados ao Governador do Estado. Inconstitucionalidade

formal de lei de origem parlamentar que disponha sobre essa matéria. 3. Pedido
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liminar deferido. Suspensão da vigência da Lei nº 11.529, de 22 de setembro de

2000, do Estado do Rio Grande do Sul, até o julgamento final da ação.”

Assim sendo, o Executivo Estadual, em harmonia com o ordenamento jurídico

pátrio e com o entendimento da excelsa Corte, editou o Decreto nº 45.053, de 2009,

instituindo a Central Única de Atendimento Telefônico do Governo no âmbito do

projeto linha de informações do Governo - Lig-Minas. Esse serviço tem por escopo

propiciar o acesso, por telefone, aos serviços e às informações de todos os órgãos da

administração direta, autárquica e fundacional, assegurar o atendimento com alto

padrão de qualidade, eficiência, eficácia e, sobretudo, respeito ao cidadão, fortalecer

o exercício da cidadania e reduzir os custos de gestão dos serviços de atendimento

telefônico ao usuário, ficando vedada a criação de nova central de atendimento

telefônico, na administração direta, autárquica e fundacional, com objetivo idêntico ou

similar, sem prévia análise e autorização da Seplag.

Ademais, os portadores da doença de Parkinson já são devidamente atendidos pelo

Sistema Único de Saúde - SUS -, merecendo destaque a Lei Federal no 10.741, de

1º/10/2003, mais conhecida como Estatuto do Idoso, que, em seu art. 15, assegura a

atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do SUS, incluindo a atenção

especial às doenças que afetam sobretudo essa faixa etária.

Com efeito, a Portaria nº 399, de 2006, do Ministério da Saúde, que divulga o Pacto

pela Saúde 2006 - Consolidação do SUS e aprova suas diretrizes operacionais, prevê

como uma das prioridades do pacto pela vida a saúde do idoso. Estabelece, ainda,

como diretrizes do trabalho a promoção do envelhecimento ativo e saudável; a

atenção integral e integrada à saúde da pessoa idosa; o estímulo às ações

intersetoriais, visando à integralidade da atenção; a implantação de serviços de

atenção domiciliar; o acolhimento preferencial em unidades de saúde, respeitado o

critério de risco; o provimento de recursos capazes de assegurar qualidade da

atenção à saúde da pessoa idosa; o fortalecimento da participação social; a formação

e educação permanente dos profissionais de saúde do SUS na área de saúde da

pessoa idosa; a divulgação e a informação sobre a Política Nacional de Saúde da

Pessoa Idosa para profissionais de saúde, gestores e usuários do SUS; a promoção

de cooperação nacional e internacional das experiências na atenção à saúde da
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pessoa idosa e o apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas.

Contamos, também, com a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, que tem

por finalidade primordial recuperar, manter e promover a autonomia e a

independência dos indivíduos idosos, direcionando medidas coletivas e individuais de

saúde para esse fim, em consonância com os princípios e diretrizes do SUS, nos

termos da Portaria nº 2.528, de 2006, do Ministério da Saúde.

Finalmente, ressaltamos que a Portaria nº 1.016, de 2002, do Ministério da Saúde,

que trata do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas - Doença de Parkinson -,

prevê, em seu art. 1º, § 4º, a obrigatoriedade da cientificação do paciente, ou de seu

responsável legal, dos potenciais riscos e efeitos colaterais relacionados ao uso dos

medicamentos preconizados para o tratamento da doença de Parkinson, o que

deverá ser formalizado por meio da assinatura do Termo de Consentimento

Informado, conforme o modelo integrante do citado protocolo.

Dessa forma, entendemos que o projeto sob comento não deve prosperar nesta

Casa, uma vez que incorre em vício de inconstitucionalidade formal. Ademais, o

objetivo a que visa o projeto já foi atendido por normas federais.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e

ilegalidade do Projeto de Lei no 3.079/2009.

Sala das Comissões, 31 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Chico Uejo - Padre

João - Ronaldo Magalhães.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.063 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.063/2008, de autoria do Deput ado Sargento Rodrigues, que

declara de utilidade pública o Social Esporte Clube, com sede no Município de Mário

Campos, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
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de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.063/2008

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

Mário Campos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Município de Mário Campos.

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

Sala das Comissões, 25 de março de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ronaldo Magalhães.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.879 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.879/2008, de autoria da Deput ada Gláucia Brandão, que

declara de utilidade pública a Comunidade Evangélica de Libertação

Interdenominacional Missionária - Celim -, com sede no Município de Ribeirão das

Neves, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.879/2008

Declara de utilidade pública a entidade Comunidade Evangélica de Libertação

Interdenominacional Missionária - Celim -, com sede no Município de Ribeirão das

Neves.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Comunidade Evangélica de

Libertação Interdenominacional Missionária - Celim -, com sede no Município de

Ribeirão das Neves.

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

Sala das Comissões, 18 de março de 2009.
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Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ana Maria Resende - Ronaldo

Magalhães.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.912 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.912/2008, de autoria do Deput ado João Leite, que declara de

utilidade pública a Associação Estância Paraíso - Assep -, 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° 2.912/2008

Declara de utilidade pública a Associação Estância Paraíso - Assep -, 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 Estância Paraíso - Assep -

, com sede no Município de Belo Horizonte.

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.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.913 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.913/2008, de autoria do Deput ado Luiz Humberto Carneiro,

que declara de utilidade pública a Associação de Transformação Social Luz do

Mundo, com sede no Município de Uberlândia, foi aprovado em turno único, na forma

original.

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

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

Interno.
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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° 2.913/2008

Declara de utilidade pública a Associação de Transformação Social Luz do Mundo,

com sede no Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Transformação Social

Luz do Mundo, com sede no Município de Uberlândia.

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

Sala das Comissões, 25 de março de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.919 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.919/2008, de autoria do Deput ado Sargento Rodrigues, que

declara de utilidade pública a Associação Comunitária Desportiva Pelada Dez

Organizada - ACDPDO -, com sede no Município de Ribeirão das Neves, foi aprovado

em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.919/2008

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Desportiva Pelada Dez

Organizada - ACDPDO -, com sede no Município de Ribeirão das Neves.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária Desportiva

Pelada Dez Organizada - ACDPDO -, com sede no Município de Ribeirão das Neves.

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

Sala das Comissões, 18 de março de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Ana Maria Resende - Dimas
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Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.941 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.941/2008, de autoria do Deput ado Dalmo Ribeiro Silva, que

declara de utilidade pública a Associação dos Morangueiros de Estiva, 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° 2.941/2008

Declara de utilidade pública a Associação dos Morangueiros de Estiva, com sede

no Município de Estiva.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Morangueiros de

Estiva, com sede no Município de Estiva.

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

Sala das Comissões, 25 de março de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Dimas Fabiano.



____________________________________________________________________________
184

BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 3 DE ABRIL DE 2009

ATAS

ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 1º/4/2009

Presidência dos Deputados José Henrique e Hely Tarqüínio

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

Correspondência: Mensagem nº 349/2009 (encaminhando o Projeto de Lei nº

3.169/2009), do Governador do Estado - Ofícios - 2ª Fase (Grande Expediente):

Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 3.170 a 3.185/2009 -

Requerimentos nºs 3.546 a 3.563/2009 - Requerimentos da Deputada Gláucia

Brandão e outros (2) e dos Deputados Gil Pereira, Fábio Avelar e outros, Ademir

Lucas, Durval Ângelo e outros e Walter Tosta - Proposições não Recebidas:

Requerimentos dos Deputados Neider Moreira e Wander Borges - Comunicações:

Comunicações das Comissões de Administração Pública, de Segurança Pública (2),

de Saúde, do Trabalho, de Educação, de Cultura, de Assuntos Municipais, de

Turismo, de Política Agropecuária e de Transporte - Questão de ordem - Oradores

Inscritos: Discursos dos Deputados Antônio Carlos Arantes e Gustavo Valadares;

questões de ordem; discursos dos Deputados Padre João e Getúlio Neiva - 2ª Parte

(Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação da Presidência -

Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos

Deputados Ademir Lucas, Walter Tosta, Gil Pereira, Fábio Avelar e outros e Durval

Ângelo e outros e da Deputada Gláucia Brandão e outros (2); deferimento -

Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - José Henrique - Dinis Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento

Rodrigues - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Alencar da Silveira Jr. - Ana

Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago - Braulio

Braz - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio

Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas
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Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elmiro

Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gilberto

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

Jayro Lessa - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo

Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - 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 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 Dalmo Ribeiro Silva, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

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

seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 349/2009*

Belo Horizonte, 1º de abril de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

No exercício da competência que me reserva o inciso V do art. 90 da Constituição

do Estado, apraz-me encaminhar à consideração dessa egrégia Assembleia o apenso

projeto de lei, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o

Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID.

A operação aventada tem por objetivo viabilizar recursos, até o limite de
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US$260.000.000,00 (duzentos e sessenta milhões de dólares norte-americanos),

para execução do Programa de Parceria para o Desenvolvimento de Minas Gerais III.

Nesse contexto, serão financiadas atividades e projetos de interesse maior para o

Estado, notadamente das áreas definidas na Lei nº 17.007, de 28 de setembro de

2007, que atualiza o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, e que abrangem a

Logística de Integração e Desenvolvimento e a Rede de Cidades e Serviços.

Cumpre observar que a operação se propõe ao amparo das normas constitucionais

pertinentes e, em acato às diretrizes da Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim, entre

outros aspectos, a proposta prevê o oferecimento de contragarantia à União,

representada pela vinculação de receitas tributárias, e a inclusão em LDO dos

encargos relativos ao serviço da dívida. Está também previsto que os recursos

próprios adiantados pelo Estado para execução do Programa são elegíveis a

reembolso pelo financiador.

Considerando a relevância e prioridade da matéria, conto para a iniciativa com a

especial atenção desse Legislativo.

Atenciosamente,

Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 3.169/2009

Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco

Interamericano de Desenvolvimento - BID, destinada à execução do Programa de

Parceria para o Desenvolvimento de Minas Gerais III e dá outras providências.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operação de crédito, em

moeda estrangeira, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID até o

limite equivalente a US$260.000.000,00 (duzentos e sessenta milhões de dólares

norte-americanos), destinados à execução do Programa de Parceria para o

Desenvolvimento de Minas Gerais III.

§ 1º - A operação de que trata o “caput” tem por objetivo financiar atividades e

projetos do Estado de Minas Gerais, em especial das áreas de resultados definidas

na Lei nº 17.007, de 28 de setembro de 2007, que atualiza o Plano Mineiro de

Desenvolvimento Integrado, a seguir relacionadas:

I - Logística de Integração e Desenvolvimento; e
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II - Rede de Cidades e Serviços.

§ 2º - Os recursos de que trata o “caput” serão alocados em projetos estruturadores

previstos no Plano Plurianual de Ação Governamental para o período 2008-2011,

consignados nas correspondentes Leis Orçamentárias Anuais e depositados em

instituições financeiras credenciadas a operar com o Estado de Minas Gerais.

Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a oferecer, como contragarantia à

garantia oferecida pela União para a realização da operação de crédito objeto desta

lei, as cotas e as receitas tributárias previstas nos arts. 155, 157 e 159, combinados

com o § 4º do art. 167, da Constituição da República.

Art. 3º - O Orçamento do Estado consignará, anualmente, os recursos necessários

ao atendimento das despesas relativas à amortização do principal, juros e demais

encargos decorrentes da operação de crédito autorizada por esta lei.

Art. 4º - A modalidade de operação de crédito de que trata o art. 1º caracteriza-se

pelo financiamento de despesas elegíveis previamente acordadas com o BID, pelas

quais o Estado de Minas Gerais será devidamente reembolsado, uma vez

comprovada a execução dos recursos com fontes próprias.

Parágrafo único - Os recursos reembolsados nos termos do “caput” são de livre

utilização pelo Estado de Minas Gerais, observado o disposto na Lei Complementar

Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas

voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências.

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

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIOS

Dos Srs. Ivar Pavan e Fernando Toledo, respectivamente Presidentes das

Assembleias Legislativas do Rio Grande do Sul e de Alagoas, comunicando a

composição da nova Mesa Diretora dessas Casas Legislativas.

Do Sr. Luiz Antônio Souza da Eira, Secretário Executivo do Ministério da Integração

Nacional (2), comunicando a liberação em favor do Estado, por intermédio da

Ruralminas, da importância que menciona, objetivando a execução das obras da
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Barragem do Peão e da Barragem de Setúbal, incluídos no Programa de Aceleração

do Crescimento. (- 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. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento, prestando informações

relativas ao Projeto de Lei nº 2.956/2008, em atenção a pedido da Comissão de

Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.956/2008.)

Do Sr. Fuad Noman, Secretário de Transportes, prestando informações relativas ao

Requerimento n° 3.200/2008, da Comissão de Transpor te.

Da Sra. Erica Campos Drumond, Secretária de Turismo, solicitando a indicação dos

representantes deste Legislativo no Conselho Estadual de Turismo.

Da Sra. Andréia Martins de Souza Botelho, Presidente da Câmara Municipal de

Coronel Fabriciano, encaminhando cópia do requerimento do Vereador Marcos da

Luz Evangelista Lima Martins, aprovado por essa Casa Legislativa, em que solicita

agilidade na tramitação e na aprovação do Projeto de Lei nº 2.438/2008. (- Anexe-se

ao Projeto de Lei nº 2.438/2008.)

Da Sra. Maria Inez de Carvalho, Presidente da Câmara Municipal de Caldas,

encaminhando indicação do Vereador Gabriel Garcia Filho, com adesão dos demais

Vereadores, em que faz reivindicação em favor da população do Município. (- À

Comissão de Transporte.)

Do Sr. Lúcio Urbano Silva Martins, Ouvidor-Geral do Estado, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 2.818/2008, da Comissã o de Participação Popular.

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

(substituto), prestando informações relativas ao Requerimento n° 3.337/2009, da

Comissão Especial dos Aeroportos.

Do Sr. Fabiano Ferreira Furlan, Coordenador da 9ª Promotoria de Justiça Militar do

Ministério Público do Estado, prestando informações relativas ao Requerimento n°

2.240/2008, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Jairo Cruz Moreira, Secretário-Geral da Procuradoria-Geral de Justiça (2),

prestando informações relativas aos Requerimentos n°s 2.818/2008, da Comissão de

Participação Popular, e 3.197/2008, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Aécio Rabelo, Promotor de Justiça, prestando informações relativas ao
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Requerimento n° 2.613/2008, da Comissão de Direitos  Humanos.

Do Sr. Augusto Henrique Lio Horta, Chefe de Gabinete da Secretaria de Meio

Ambiente, prestando informações relativas ao Requerimento n° 1.959/2008, da

Comissão de Participação Popular.

Do Sr. Fernando Antônio Brandão, Diretor Executivo do Fundo Nacional de

Assistência Social (4), informando a transferência dos recursos financeiros que

menciona. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da

Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Cristiano Dias, Superintendente do Conselho Regional de Farmácia do

Estado de Minas Gerais - CRF-MG, agradecendo o envio do Ofício nº 266/2009/SGM

e comunicando o nome do atual Presidente do órgão.

Do Sr. Sílvio Piroli, Presidente da Associação Mineira de Engenharia de Segurança

- Ames -, convidando para o XVI Congresso Nacional de Segurança Integral e o 10º

Congresso Brasileiro de Engenharia de Segurança.

Do Sr. Jalmir Pereira Figueiredo, solicitando apoio à aprovação dos Projetos de Lei

nºs 2.122 e 2.123/2008. (- Anexe-se aos Projetos de Lei n°s 2.122 e 2.123/2008.)

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 3.170/2009

Declara de utilidade pública a Associação Esportiva dos Municípios do Sudoeste de

Minas Gerais, com sede no Município de Passos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Esportiva dos Municípios

do Sudoeste de Minas Gerais, com sede no Município de Passos.

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

Sala das Reuniões, 1º de abril de 2009.

Antônio Carlos Arantes

Justificação: A principal finalidade da Associação Esportiva dos Municípios do
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Sudoeste de Minas Gerais é promover competições esportivas e desenvolver projetos

esportivos de caráter social subordinados aos poderes constituídos e zelar pelo

desenvolvimento do progresso do desporto em geral, promover a realização de

campeonatos, torneios e competições e promover a filiação de Municípios

desportivos.

Além disso, apresenta os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública,

razão pela qual solicitamos a aprovação desta proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.171/2009

Declara de utilidade pública a Associação Cultural e Assistencial Projeto Usina de

Sonhos, com sede no Município de Itaúna.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Cultural e Assistencial

Projeto Usina de Sonhos, com sede no Município de Itaúna.

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

Sala das Reuniões, 1º de abril de 2009.

Antônio Júlio

Justificação: A Associação Cultural e Assistencial Projeto Usina de Sonhos, com

sede no Município de Itaúna, é uma sociedade civil de duração indeterminada, que se

encontra devidamente registrada no Cartório de Registro de Títulos e Documentos e

Civil das Pessoas Jurídicas de Itaúna.

A entidade está em pleno e regular funcionamento há mais de um ano, cumprindo

suas finalidades estatutárias e sociais no que concerne às atividades assistenciais,

beneficentes e filantrópicas.

A diretoria da Associação é constituída por pessoas de reconhecida idoneidade,

não remuneradas pelo exercício específico de suas atividades.

Por atender ela aos pressupostos legais para declaração de utilidade pública,

contamos com o apoio dos nossos pares à aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do
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Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.172/2009

Declara de utilidade pública a Associação de Rádio Comunitária de Varjão de

Minas, com sede no Município de Varjão de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Varjão de Minas, com sede no Município de Varjão de Minas.

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

Sala das Reuniões, 1º de abril de 2009.

Elmiro Nascimento

Justificação: A Associação de Rádio Comunitária de Varjão de Minas é uma

entidade civil sem fins lucrativos e de duração indeterminada. Destacam-se entre as

principais finalidades da entidade promover a difusão de idéias, elementos da cultura,

tradições e hábitos sociais da comunidade, bem como prestar serviços de utilidade

pública e permitir a capacitação dos cidadãos no exercício do direito de expressão.

Para tanto, a Associação procura oferecer mecanismos à formação e à integração da

comunidade, estimulando o lazer, a cultura e o convívio social.

A referida entidade está em pleno e regular funcionamento desde 1996, e sua

diretoria é constituída por pessoas de reconhecida idoneidade, que desenvolvem

trabalhos voluntários.

Considerando-se a importância das atividades exercidas pela Associação de Rádio

Comunitária de Varjão de Minas, espero contar com o apoio dos ilustres Deputados à

aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO LEI Nº 3.173/2009

Dispõe sobre a obrigatoriedade de oferecerem estacionamento coberto os

estabelecimentos comerciais que cobram pelo serviço.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Ficam obrigados os estabelecimentos comerciais no Estado de Minas

Gerais que cobram pelo serviço de estacionamento a oferecer vagas cobertas para

os seus clientes.

Parágrafo único - Entende-se por estabelecimentos comerciais os “shopping

centers”, as lojas comerciais e os clubes de lazer.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às penalidades

previstas no art. 57 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará essa 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, 1º de abril de 2009.

Juninho Araújo

Justificação: Atualmente existe um grande número de estabelecimentos comerciais

com estacionamento privativo para os seus clientes, cobrando a maioria por esse

serviço. No entanto, alguns estacionamentos ainda são descobertos, o que acaba

gerando uma certa insegurança aos proprietários dos veículos. Como exemplo,

podemos citar os freqüentadores de “shopping centers”, que passam horas

passeando e, consumindo no estabelecimento, enquanto seus veículos ficam

expostos ao sol e à chuva, correndo o risco de serem danificados. Além do mais,

granizo vem ocorrendo, nos últimos tempos, e causando grandes danos a veículos. A

partir do momento que um estabelecimento cobra para estacionar os veículos de

seus clientes, ele deve, no mínimo, dispor de uma infra-estrutura digna para

acomodá-los com segurança e proteção. Assim sendo, nada mais justo e oportuno

que os estabelecimentos que cobram pelo estacionamento ofereçam,

obrigatoriamente, vagas cobertas, para que os veículos de seus clientes não fiquem

expostos à ação do tempo. Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres colegas

à aprovação deste importante projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor e de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.174/2009
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Declara de utilidade pública a Associação Apícola de Capela Nova - AACN -, com

sede no Município de Capela Nova.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Apícola de Capela Nova -

AACN -, com sede no Município de Capela Nova.

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

Sala das Reuniões, 1º de abril de 2009.

Fábio Avelar

Justificação: O projeto de lei em apreço visa a declarar de utilidade pública a

Associação Apícola de Capela Nova - AACN -, com sede no Município de Capela

Nova. Fundada em 22/4/2002, é uma entidade sem fins lucrativos e com duração por

tempo indeterminado. Tem como finalidades agregar apicultores, técnicos e

aficionados, visando a incrementar a apicultura racional no Brasil, bem como realizar

e participar de reuniões, palestras, conferências, encontros, simpósios e congressos

para o intercâmbio, a apresentação e a discussão de assuntos técnicos, sociais e

culturais.

Realiza ou participa ainda de exposições, feiras e promoções para estimular o

consumo de mel e outros produtos da apicultura, promovendo o desenvolvimento

econômico das comunidades de Capela Nova, bem como produz, adquire e distribui a

seus associados os produtos apícolas, além de publicações concernentes ao

assunto.

Considerando a missão e os objetivos da referida entidade, submeto aos meus

nobres pares este projeto de lei, pedindo a aprovação dele.

- 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 3.175/2009

Declara de utilidade pública a Associação Projeto Recriar, com sede no Município

de Rio Espera.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Projeto Recriar, com sede
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no Município de Rio Espera.

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

Sala das Reuniões, 1º de abril de 2009.

Fábio Avelar

Justificação: O projeto de lei em apreço visa declarar de utilidade pública a

Associação Projeto Recriar, com sede no Município de Rio Espera. Trata-se de

entidade filantrópica, de caráter assistencial, social e cultural, sem fins lucrativos e

com tempo indeterminado de duração.

Tem como finalidades difundir atividades educativas, culturais e científicas,

promover a cultura, realizar pesquisas, conferências, seminários, cursos

profissionalizantes e treinamentos, editar publicações, produzir vídeos e prestar

assessoria técnica nos campos ambiental, educacional e sociocultural. Além disso,

promove a assistência social beneficente nas áreas de meio ambiente, esportes,

saúde e educação, entre outros, para a melhoria da qualidade de vida da população.

Considerando a missão e os objetivos da entidade, submeto aos meus nobres

pares este projeto de lei, razão pela qual peço sua aprovação.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.176/2009

Declara de utilidade pública o Centro Psico Médico, com sede no Município de Belo

Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro Psico Médico, com sede no

Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 1º de abril de 2009.

Fábio Avelar

Justificação: Este projeto de lei visa a declarar de utilidade pública o Centro Psico

Médico, com sede no Município de Belo Horizonte. Fundado em 13/7/2004, é

entidade sem fins lucrativos e com duração por tempo indeterminado.
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Tem como finalidades a prestação de serviços a crianças e adolescentes

portadores de necessidades especiais, como habilitação e reabilitação da fala, do

desenvolvimento motor, e adaptação socioemocional, promovendo a sua integração

na sociedade e na família.

Propicia tratamento especializado ao portador de deficiência e ao menor carente,

quer através de serviços próprios, quer através de outras instituições congêneres,

estabelecendo convênios ou parcerias. Além disso, mantém curso de geração de

renda para pais e comunidade.

Considerando a missão e os objetivos da referida entidade, submeto aos meus

nobres pares este projeto de lei, pedindo a aprovação dele.

- 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 3.177/2009

Declara Patrimônio Cultural do Estado a Bucha Vegetal produzida no Município de

Bonfim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada patrimônio cultural do Estado a bucha vegetal produzida no

Município de Bonfim.

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, 1º de abril de 2009.

Maria Lúcia Mendonça

Justificação: Bonfim, Município mineiro localizado a 82Km de Belo Horizonte, é um

dos maiores produtores de bucha vegetal do Estado.

A extração de bucha vegetal já é realizada há mais de 50 anos em Bonfim, mas a

renda bruta obtida em 2007 pelos 92 produtores, com a venda de 110 mil dúzias do

produto para os Estados de Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo, não

ultrapassou 1 millhão de reais. Isso ocorre porque 95% da bucha produzida ainda são
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vendidos “in natura” para a indústria. Há seis anos, o Sebrae acenou com a

possibilidade de criar na região um Arranjo Produtivo Local (APL) para aperfeiçoar a

produção da bucha, o que culminou com a criação da Associação Mineira de

Produtores de Bucha Vegetal, que foi fundamental, pois antes disso os produtores

vendiam o produto para atravessadores. “O brasileiro tem muita resistência ao

espírito associativista, mas vamos vencendo essa barreira pouco a pouco”, disse o

ex-Prefeito Ermir Moreira, justificando os apenas 22 integrantes da associação.

De acordo com o seu Presidente, Adelson José da Rocha, a Associação também

exerce o papel de controle de qualidade do produto, facilita sua venda para as

indústrias, que só compram uma quantidade mínima de mil dúzias, e contribui para a

qualificação dos trabalhadores. São muitas as instituições que colaboram com os

produtores de bucha vegetal: Associação, Sebrae, Senar, Prefeitura, Emater e

Embrapa. A assistência é prestada sob a forma de cursos de artesanato e “design”

que têm como matéria-prima a bucha vegetal; liberação de recursos e cessão de

espaço para o funcionamento da sede da Associação; aquisição de máquinas para

processar a bucha no Município e tomada de providências para a criação de uma

cooperativa, o que permitiria ao produtor chegar quase ao fim da cadeia de produção;

incentivo à participação em feira de artesanato para divulgação da bucha artesanal

com vistas à abertura de novos mercados, além de identificação da praga que atinge

as plantas.

Hoje a produção de bucha vegetal é alvo de um projeto, integrado pelos Municípios

de Bonfim, Betim, Brumadinho, Rio Manso e Piedade dos Gerais de Gestão

Estratégica Orientada a Resultados (Geor), do Sebrae Minas.

Pelas razões aduzidas, conto com o apoio de meus nobres pares para aprovação

da proposição em tela.

- 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 3.178/2009

Institui a Semana Estadual de Prevenção do Câncer da Próstata, a ser realizada

anualmente, no âmbito do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica instituída a Semana Estadual de Prevenção do Câncer da Próstata, a

ser realizada anualmente, no âmbito do Estado de Minas Gerais, na semana do

segundo domingo de abril, data do Dia Mundial do Combate ao Câncer, com o

objetivo de examinar, cadastrar, esclarecer, e conscientizar sobre a importância da

próstata, com ênfase para o diagnóstico precoce do Câncer da Próstata.

Parágrafo único - A semana instituída passará a constar do calendário oficial de

datas e eventos do Estado.

Art. 2º - Durante a Semana Estadual de Prevenção do Câncer da Próstata, serão

realizadas palestras e campanha informativa, com destaque para a importância dos

exames preventivos referentes ao câncer da próstata, e, uma vez diagnosticada a

doença, será feita a indicação para completo tratamento médico e o

acompanhamento especializado, com a freqüência que a situação requer.

Art. 3º - Para a consecução dos objetivos dessa semana, o Poder Executivo poderá

celebrar convênios com órgãos públicos federais e municipais e com entidades da

sociedade.

Parágrafo único - A Semana Estadual de Prevenção do Câncer da Próstata deverá

incluir, entre outras, as seguintes atividades:

I - campanha institucional nos meios de comunicação, com mensagens sobre o que

é o câncer da próstata, os exames preventivos e o tratamento;

II - parcerias com as secretarias municipais de saúde, colocando-se à disposição da

população masculina orientação e exames para a prevenção do câncer da próstata;

III - parcerias com universidades, sociedades civis organizadas e sindicatos,

organizando-se debates e palestras sobre a doença, os exames preventivos, as

formas de combate e o tratamento;

IV - outros atos de procedimentos lícitos e úteis para a consecução dos objetivos da

semana.

Art. 4º - As despesas oriundas desta lei correrão por conta das dotações

orçamentárias próprias da Secretaria do Estado de Saúde, suplementadas se

necessário.

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

Sala das Reuniões, 1º de abril de 2009.
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Maria Lúcia Mendonça

Justificação: A incidência cada vez mais elevada do câncer da próstata e o aumento

dos óbitos requerem ações mais incisivas do poder público para a conscientização

dos homens.

O câncer da próstata representa hoje uma das grandes causas de morte por câncer

entre os homens brasileiros. Estimativas do Instituto Nacional do Câncer indicam que

35.240 brasileiros devem desenvolver a doença neste ano, e 8.230 podem morrer,

quase o dobro do número registrado há dez anos; todavia esses números são

contestados por especialistas, que acreditam numa incidência até dez vezes maior e

num quadro de mortalidade três vezes maior.

O principal problema continua sendo a desinformação; em geral o brasileiro

desconhece a importância da próstata. Esse desconhecimento faz com que cerca de

40% dos casos de câncer sejam diagnósticos em fase avançada, geralmente a partir

de 60 anos, reduzindo as chances de cura.

O tratamento mais utilizado é a cirurgia, e, em casos iniciais, a expectativa de cura

chega até a 90% dos casos tratados.

O diagnóstico precoce é ainda a melhor forma de prevenção. Exames que avaliam

o nível do antígeno prostático específico - PSA -, produzido pela glândula, devem ser

feitos a cada um ou dois anos, dependendo da avaliação médica, a partir de 45 anos.

Caso haja antecedentes na família, essa exigência cai para a partir de 40 anos.

Por mais indesejável que seja, o toque retal é indispensável. É ele que permite

avaliar o tamanho da glândula, sua consistência e mobilidade. Vale lembrar que até

30% dos casos de câncer da próstata podem apresentar níveis normais de PSA; daí,

a importância desse exame.

O esclarecimento à população e a valorização dos médicos urologistas é o objetivo

deste projeto de lei. Trata-se de uma prestação de serviço à comunidade, pois visa a

educar e prevenir doenças desse órgão tão importante para a saúde do homem.

Diante do exposto, conto com apoio de meus nobres pares à apreciação desta

proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 3.179/2009

Institui a Política Estadual de Incentivo à Pecuária de Leite.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a Política Estadual de Incentivo à Pecuária de Leite,

abrangendo a bovinocultura, a bubalinocultura, a ovinocultura e a caprinocultura, e

será formulada e executada com os seguintes objetivos:

I - garantir a oferta de leite e derivados suficientes para abastecimento do mercado

estadual e para a geração de excedentes exportáveis;

II - assegurar o acesso do leite e seus derivados aos consumidores, especialmente

aos de baixa renda, em condições adequadas, promovendo o aumento do consumo

desses produtos;

III - garantir a melhoria da qualidade do leite oferecido ao consumidor;

IV - estimular o aumento da competitividade no setor, incentivando o cooperativismo

entre os produtores e os demais agentes da cadeia produtiva;

V - assegurar a melhoria de renda dos produtores, especialmente através de

instrumentos que permitam maior agregação de valor ao produto;

VI - promover a capacitação dos agricultores e seu acesso ao melhoramento

genético, ao controle sanitário e à inovação tecnológica poupadora de energia e não

degradadora do ambiente natural;

VII - reduzir o comércio informal de leite e derivados e a evasão fiscal.

Art. 2º - São instrumentos da Política Estadual de Incentivo à Pecuária de Leite:

I - o crédito;

II - a tributação;

III - a pesquisa;

IV - o ensino;

V - a extensão rural e a assistência técnica;

VI - a vigilância em saúde;

VII - o apoio ao cooperativismo e ao associativismo;

VIII - o apoio a agroindústria familiar;

IX - o acesso a informações socieconômicas:

X - as compras governamentais com finalidade do abastecimento institucional;
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XI - a certificação de identidade, origem e qualidade dos produtos.

Art. 3º - Os programas e ações da Política Estadual de Incentivo à Pecuária de

Leite terão a prioridade de atendimento aos agricultores familiares, às suas

cooperativas, associações e aos pequenos e aos médios estabelecimentos

comerciais e agroindustriais.

Art. 4º - A Política Estadual de Incentivo à Pecuária de Leite será planejada de

forma descentralizada e com ampla participação das entidades representativas dos

agentes que atuam na cadeia produtiva de leite.

Art. 5º - Fica assegurado ao cidadão o direito ao acesso a planilhas de custo da

produção de leite contendo as seguintes informações relativas à produção e à

comercialização no sistema agroindustrial do leite bovino e de seus derivados:

I - preços de leite “in natura” recebido pelos produtores;

II - preços do leite e de seus derivados recebidos pela indústria no mercado

atacadista;

III - preços do leite e seus derivados pagos pelos consumidores no mercado

varejista;

IV - preços dos insumos agropecuários, tais como fertilizantes, corretivos do solo,

rações e suas matérias-primas, suplementos, vacinas, medicamentos e outros

produtos veterinários;

V - preços do frete do leite;

VI - preços pagos pela indústria das embalagens para envasamento do leite

processado;

VII - preços de máquinas e equipamentos, tais como tratores, ordenhadeiras e

resfriadores.

Art. 6º - A coleta de informações previstas nesta lei obedecerá a uma metodologia a

ser elaborada pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, observando

as particularidades de cada região do Estado e os diferentes sistemas de produção.

Art. 7º - A divulgação das informações previstas em lei será feita periodicamente

através dos meios de comunicação oficiais.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 1º de abril de 2009.
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Vanderlei Jangrossi

Justificação: O Estado de Minas Gerais se destaca no cenário nacional por

apresentar a maior bacia leiteira do País, produzindo cerca de 30% do leite

consumido no Brasil.

Apesar de toda a polêmica da crise que atinge os produtores de leite de MG, devido

aos baixos valores pagos ao produtor, neste ano o Estado atingiu um avanço

considerável nas exportações de produtos lácteos para a Europa, atingindo em

dezembro um superávit de 37 milhões.

Atualmente, estamos verificando através da realização de audiências públicas com

os produtores que o setor se encontra em crise, o que vem gerando endividamento e

queda da produtividade do setor.

Em face do exposto, apresento este projeto de lei, para apreciação dos nobres

pares.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Política Agropecuária e de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.180/2009

Institui a Política Estadual de Incentivo à Produção da Olivicultura.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a Política Estadual de Incentivo à Produção da Olivicultura,

que têm por objetivo fomentar a expansão dessa atividade, que surge como

alternativa econômica e sustentável do Estado.

Parágrafo único - A olivicultura resume-se na cultura da oliveira e têm por objetivo a

extração do azeite de oliva, sendo a oliveira uma espécie característica do clima

mediterrâneo, estando atualmente espalhada por todo o mundo.

Art. 2º - A Política Estadual de Incentivo à Produção da Olivicultura tem as

seguintes diretrizes:

I - repassar as tecnologias de extração de azeite a pelo menos cem produtores de

oliveira do Município de Maria da Fé e região adjacente, com parceria da Epamig;

II - atingir a extração de 25 toneladas de azeite de azeitona no ano agrícola de

2008-2009 e de 50 toneladas no ano agrícola de 2009-2010, valores correspondentes
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à metade da produção estimada para Maria da Fé e adjacente;

III - obter classificação do azeite produzido na região;

IV - promover transferência de tecnologias em olivicultura entre técnicos brasileiros,

italianos e israelenses;

Art. 3º - São instrumentos da Política Estadual de Incentivo à Produção da

Olivicultura:

I - crédito anual;

II - assistência técnica;

III - promoção e comercialização do produto;

IV - certificado de origem e qualidade dos produtos destinados à comercialização.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 1º de abril de 2009.

Vanderlei Jangrossi

Justificação: A Fazenda do Retiro, localizada no Município de Maria da Fé, vem

gerando interesse por parte de investidores por produzir o primeiro azeite mineiro.

Estudos demonstraram que o clima da região é favorável para produção de azeites

com pureza e qualidade comercial.

Análises laboratoriais demonstraram que o óleo de azeitona da região pode ser

classificado como azeites de oliva virgem e extra.

O projeto visa a promover e estimular a produção do azeite, pois o produto

apresenta grande importância comercial, tendo a produção mundial de azeite de oliva

em 2007 alcançado 2.900.000 toneladas, movimentando cerca de

US$7.300.000.000,00.

Os maiores produtores mundiais são a Espanha, responsável por 43%, a Itália, com

18%, e a Grécia, com 12%.

Cabe-nos informar que o Brasil importa 100% do azeite que consome, segundo

dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, somando os gastos

com o produto a quantia de US$236.000.000,00.

Em face do exposto, apresento este projeto de lei, para apreciação dos nobres

pares.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Política Agropecuária e de
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Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.181/2009

Garante a incorporação de ações e serviços de odontologia hospitalar nos hospitais

públicos estaduais de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica garantida, nos hospitais estaduais, a incorporação de ações e serviços

de odontologia hospitalar para a realização de atividades de assistência odontológica

e de prevenção de agravos e doenças destinadas aos seus usuários, incluindo-se os

pacientes internados em suas unidades.

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, entende-se por hospital estadual a

unidade hospitalar sob gestão direta, de organizações sociais e de parcerias público-

privadas.

Art. 2º - As ações e os serviços previstos no art. 1º serão realizados por cirurgião-

dentista, cirurgião-dentista especialista em traumatologia buco-maxilo-facial, técnico

em higiene dental, auxiliar de consultório dentário e técnico em prótese dentária.

Art. 3º - Na implantação de novas unidades destinadas à atenção hospitalar no

Estado, o Executivo procurará observar, na elaboração dos editais, projetos técnicos

e executivos com a previsão de espaços adequados à realização da prática

odontológica.

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e vinte dias a

contar da data de sua publicação.

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

Sala das Reuniões, 1º de abril de 2009.

Zezé Perrella

Justificação: A necessidade da prestação de cuidados em saúde bucal a usuários e

pacientes internados em hospitais é comum na rede pública estadual de Minas

Gerais.

Muito embora até o momento a odontologia hospitalar não seja uma especialidade

reconhecida pelo Conselho Federal de Odontologia, há centenas de profissionais

qualificados para a prestação de serviços voltados para a assistência odontológica e
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a prestação de ações de promoção de saúde e prevenção de doenças e agravos à

saúde bucal, em âmbito hospitalar.

Segundo a Associação Brasileira de Odontologia Hospitalar, o cirurgião-dentista

está preparado para proceder a internações, interpretar exames complementares e

controlar infecções hospitalares. O atendimento hospitalar-ambulatorial é indicado

para pacientes portadores de doenças sistêmicas crônicas, deficientes mentais ou

neuromotores com envolvimento sistêmico e deficientes físicos ou com distúrbios de

motricidade.

Além disso, a odontologia hospitalar permite o atendimento a pacientes de risco

cirúrgico com maior segurança, a realização de exames mais detalhados

aproveitando a internação, o atendimento a pacientes com impossibilidade de

freqüentar o consultório por motivos neurovegetativos e a oferta de acompanhamento

clínico e tratamento específico.

A adoção desta medida poderá propiciar um atendimento de melhor qualidade à

população mineira.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste

projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 3.182/2009

Fica proibida a fabricação e a comercialização de mamadeiras, chupetas e outros

produtos, utilizados para acondicionar alimentos destinados ao consumo de crianças,

que contenham, na sua composição, bisfenol A e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica proibida em todo o Estado a fabricação e a comercialização de

mamadeiras, chupetas e outros produtos utilizados para acondicionar alimentos

destinados ao consumo de crianças, que contenham, na sua composição, bisfenol A.

Art. 2º - Os fabricantes e os comerciantes ficam também obrigados a informar, nas

embalagens, de forma clara, quais substâncias compõem o produto.

Art. 3º - O descumprimento do previsto nesta lei sujeita o infrator às seguintes

sanções:
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I - multa;

II - cassação da eficácia da inscrição do cadastro de contribuintes do Imposto sobre

Operações Relativas à Circulação de Mercadorias - ICMS.

Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta de

dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente, e

suplementadas, se necessário.

Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de cento e vinte

dias, a contar da data de sua publicação.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 1º de abril de 2009.

Zezé Perrella

Justificação: O bisfenol A - BPA - pode provocar problemas hormonais e ser danos

para a saúde, mesmo perante uma exposição baixa, conclui um estudo do National

Toxicology Program - NTP -, dos Estados Unidos divulgado este mês.

Trata-se de um produto químico utilizado no fabrico de garrafas, biberões,

mamadeiras plásticas e outros produtos que têm contato direto com as crianças.

O relatório preliminar do NTP tem por base uma experiência com 500, ratos que

foram alimentados ou infectados com doses baixas de bisfenol A. O produto provocou

alterações de comportamento, puberdade precoce, problemas no aparelho urinário e

tumores (cancro da próstata e da mama). Os ambientalistas alertaram para esses

resultados por verem confirmadas as suas preocupações e pedem que o BPA seja

considerado um produto tóxico.

Um dos estudos recentes baseou-se na recolha de amostras de biberões e chegou

a conclusões idênticas às do NTP. O trabalho "Biberões Tóxicos", publicado em 2007

pelo Environment California Research and Policy Center, chegou a conclusões

semelhantes aos de outros estudos, ou seja, revelou que, mesmo em pequenas

quantidades, o bisfenol A pode provocar doenças como o cancro da mama, a

obesidade, o aumento da próstata, o diabetes, a hiperactividade, as alterações do

sistema imunitário, a infertilidade e a puberdade precoce.

O que há de novo no trabalho do programa nacional de toxicolgia norte-americano é

que este envolve cientistas das principais autoridades públicas norte-americanas em
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matéria do medicamento e da alimentação: a Food and Drug Administration - FDA -, o

Center for Diseases Control and Prevention e institutos de saúde públicos. No

entanto, o estudo foi divulgado, e a FDA ainda não tomou uma posição.

Esperamos, portanto, contar com o apoio de todos os parlamentares desta Casa

Legislativa à aprovação do projeto em epígrafe.

- 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 3.183/2009

Determina adoção de medidas de proteção a vítimas e testemunhas nos boletins de

ocorrência e inquéritos policiais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Nos boletins de ocorrência e inquéritos policiais devem ser adotadas, de

ofício, as seguintes medidas de proteção às vítimas e testemunhas:

I - preservação de sua segurança em todos os atos;

II - restrição de divulgação de seus dados pessoais ao interesse da investigação

policial, de advogado legalmente constituído, do Ministério Público e da Justiça;

III - determinação do sigilo de sua identidade, em caso de reconhecimento de

indiciados.

§ 1º - As informações a que se referem os incisos II e III devem permanecer em

envelope lacrado à disposição da Justiça.

§ 2º - A autoridade policial assegurará para que as vítimas e testemunhas intimadas

a comparecer ao distrito fiquem separadas em local distinto das demais pessoas,

sujeitando-se às penalidades cabíveis ao exercício da função, no caso de

descumprimento injustificado.

Art. 2º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias, a

contar da data de sua publicação.

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

Sala das Reuniões, 1º de abril de 2009.

Zezé Perrella

Justificação: Este projeto de lei determina o sigilo sobre a identidade e dados

pessoais das testemunhas e vítimas nos boletins de ocorrência e inquéritos policiais,
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com a finalidade de preservar a sua segurança, bem como o interesse da

investigação policial, resguardado o acesso ao representante do Ministério Público,

ao advogado legalmente constituído e ao órgão jurisdicional competente.

O objetivo do projeto é, em primeiro lugar, assegurar a integridade física e a vida de

vítimas e testemunhas que, ao colaborarem com o esclarecimento de infrações

penais, muitas vezes ficam sujeitas à vingança daquelas pessoas que acusam, com

sérios prejuízos à persecução penal e à paz social. A vida é o mais importante de

todos os bens jurídicos, afinal, no dizer de Impallomeni, todos os direitos partem do

direito de viver, pelo que, numa ordem lógica, o primeiro de todos os valores é o bem

da vida. Por essa razão, a Constituição Federal, em seu art. 5º, “caput”, dentro do

Titulo III, que trata dos Direitos e Garantias Fundamentais, assegurou, antes de toda

e qualquer outra proteção, a inviolabilidade do direito à vida.

A mais moderna doutrina nacional e estrangeira reconhece, hoje, a existência de

um princípio constitucional sensível implícito denominado Princípio da Proibição da

Proteção Deficiente, segundo o qual ao Estado é vedado conferir proteção deficiente

na defesa dos direitos e garantias fundamentais. O art. 37, “caput”, do Texto

Constitucional, ao tratar do princípio da eficiência da administração pública, vai ao

encontro desse postulado de proteção eficaz.

Deste modo, ao buscar um alargamento do espectro de tutela e defesa da vida,

enquanto valor supremo do ser humano, o projeto atende amplamente ao comando

constitucional de eficiência, inserindo-se na mais moderna tendência mundial de

buscar o chamado garantismo positivo, mediante atuação positiva do Estado, em

contraste com o garantismo negativo, o qual implica na abstenção de ação para

impedir a violação de direitos. Aqui se trata de uma ação efetiva para buscar a tutela

da vida das vítimas e testemunhas, mediante o comportamento comissivo de se

impor o sigilo sobre seus dados pessoais.

O projeto visa a assegurar a mais eficaz proteção ao mais importante bem tutelado

pela ordem constitucional, e todas as demais garantias devem se harmonizar na

busca desse fim precípuo, sob pena de afronta ao princípio do já explicitado princípio

da proteção eficiente ou garantismo positivo.

O projeto foi, além do mais, cauteloso, assegurando a plenitude do exercício do



____________________________________________________________________________
208

direito de defesa, ao estatuir que o sigilo não alcança o defensor legalmente

constituído, inexistindo qualquer justificativa residual de agressão ao direito da defesa

como pretexto para se inviabilizar a eficaz proteção à segurança da vítima e

testemunhas.

O segundo objetivo do projeto é o de estimular as pessoas a denunciar criminosos.

Sob esse enfoque ressalta a relevância de o projeto ser de âmbito estadual,

produzindo efeitos somente nos limites do Estado. Com efeito, nos grandes centros

de aglomeração urbana, onde a violência é maior, tem havido uma notória tendência

de as pessoas não comunicarem mais a ocorrência de infrações penais de que foram

vítimas ou que testemunharam, seja pela falta de crença no funcionamento adequado

do sistema repressivo estatal, seja pelo fundado temor de vingança. Tal fenômeno

sociológico é conhecido como cifra negra ou obscura, correspondente ao elevado

percentual de crimes e contravenções penais que não chegam às estatísticas do

sistema, gerando a chamada violência perceptível não identificada. A conseqüência

imediata é o aumento da criminalidade pela constatação de que a impunidade é mera

derivação da ineficiência da persecução penal, interrompida já em seu nascedouro

pela não comunicação do ilícito penal.

Ademais, o projeto está perfeitamente ajustado à competência legislativa dos

Estados. Isto porque, embora a Constituição Federal, em seu art. 22, I, estabeleça ser

competência privativa da União legislar sobre direito processual, o seu art. 24, XI,

afirma ser competência concorrente entre União, Estados e Distrito Federal legislar

sobre procedimentos em matéria processual, ficando a União com a edição das

normas mais gerais e os Estados com o detalhamento de acordo com as

especificidades de cada região. A dúvida está em discernir processo (lei federal) de

procedimento (federal e estadual). Todos os livros de Processo Penal são unânimes

em afirmar que inquérito policial não é processo, mas procedimento com a finalidade

de investigar a prática de um crime e sua autoria, com vistas a fornecer subsídios a

um futuro processo, quando só então haverá acusação. O processo somente se

instala quando o juiz aceita a denúncia ou a queixa. No inquérito, ainda não há

acusação, razão pela qual não se fala em defesa. Consiste em uma seqüência de

atos procedimentais orientados ao relatório final. No processo, além do procedimento,
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mera seqüência de atos, ocorre a relação jurídica processual entre autor, réu e

Estado-juiz, enfeixando toda uma gama de direitos e princípios processuais inerentes

à prestação jurisdicional do processo acusatório. Se ainda não existe acusação, não

se pode falar em ampla defesa, contraditório, nem em publicidade (o inquérito, aliás,

é, ou deveria ser sigiloso, nos termos do art. 20 do Código de Processo Penal).

Evidentemente, já se aplicam alguns dos princípios constitucionais, tais como

proibição de provas ilícitas, acesso do advogado aos autos baseado no direito de

informação (resguardadas hipóteses excepcionais), mas não existe relação

processual.

Legislar sobre inquérito policial, por conseguinte, é legislar sobre procedimentos e

não sobre processo. À União, evidentemente, compete sempre a edição das regras

processuais gerais, cabendo aos Estados, sem jamais contrariá-las, complementá-

las, sempre que se tratar de procedimento. O art. 20 do Código de Processo Penal

diz que o inquérito policial é um procedimento sigiloso. Esta é a regra geral do

procedimento, podendo os Estados detalhá-la, desde que não afrontem seu

conteúdo. Nesse exato sentido, ao julgar outro procedimento sucedâneo do inquérito

policial, qual seja, o inquérito civil público, já decidiu nossa mais alta Corte de Justiça:

“O inquérito civil é procedimento pré-processual que se insere na esfera do direito

processual civil como procedimento, à semelhança do que sucede com relação ao

inquérito policial em face do direito processual penal. Daí, a competência concorrente

prevista no art. 24, XI, da CF”. (STF, Adin n. 1285-1/SP).

O projeto, portanto, além de oportuno e necessário, não invade a seara de

competência privativa da União.

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

parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.184/2009

Declara de utilidade pública o Grupo Despertar da Bela Idade, com sede no

Município de Coronel Fabriciano.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública o Grupo Despertar da Bela Idade, com

sede no Município de Coronel Fabriciano.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 1º de abril de 2009.

Rosângela Reis

Justificação: O Grupo Despertar da Bela Idade é uma sociedade de direito privado,

de natureza associativa, sem fins lucrativos, beneficente, que desenvolve importantes

trabalhos na área social, defendendo os direitos, garantindo a assistência social,

amparo e proteção e integração dos idosos por meio de abrigo, centros de

convivência e cursos profissionalizantes, estabelecendo uma maior interação dos

idosos com a sociedade. A documentação apresentada confirma que a sua Diretoria

é constituída por pessoas idôneas e não remuneradas e que a entidade está em

funcionamento regular atendendo, desta forma, os requisitos legais. Por sua

importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.185/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais da

Fazenda Cachoeirinha, com sede no Município de Vargem Grande do Rio Pardo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores

Rurais da Fazenda Cachoeirinha, com sede no Município de Vargem Grande do Rio

Pardo.

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

Sala das Reuniões, 1º de abril de 2009.

Ana Maria Resende

Justificação: A Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Fazenda

Cachoeirinha é uma entidade sem fins lucrativos localizada no Município de Vargem

Grande do Rio Pardo.

No âmago de seu objetivo maior visa à prestação de qualquer serviço que possa

contribuir para o fomento e a racionalização das explorações agropecuárias e para

melhorar as condições de vida de seus associados, além de prestar serviços de



____________________________________________________________________________
211

saúde às pessoas, combater a fome e a miséria. Promove ainda a integração do

jovem e do cidadão no mercado de trabalho; a divulgação e o fomento da cultura local

e do esporte; o desenvolvimento de projetos de apoio ao pequeno produtor rural e a

proteção ao meio ambiente; o desenvolvimento de projetos de apoio à primeira

infância.

Sendo de inestimável valor os serviços prestados por essa Associação, e por

apresentar todos os requisitos legais para que seja declarada de utilidade pública,

conto com o apoio de nossos ilustres pares à aprovação deste projeto de lei.

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

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 3.546/2009, do Deputado Gil Pereira, em que solicita seja encaminhado ao

Ministro da Integração Nacional pedido de providências para que seja restabelecido o

fornecimento de água às comunidades rurais dos Municípios do Norte de Minas por

meio da Operação Pipa, coordenada pelo Exército Brasileiro. (- À Comissão do

Trabalho.)

Nº 3.547/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado pedido de informações à Ouvidoria de Polícia e à Corregedoria da

Polícia Militar sobre denúncias de espancamento, por policiais militares, de operários

da Construtora Santa Bárbara, na obra do Hospital da Unimed, em Belo Horizonte. (-

À Mesa da Assembleia.)

Nº 3.548/2009, do Deputado Juninho Araújo, em que solicita seja formulado ao

Superintendente Regional do DNIT pedido de providências para a instalação de

redutores de velocidade na altura do km 93 da Rodovia BR-262, perímetro urbano

Abre-Campo. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 3.549/2009, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. José Milton, Prefeito Municipal de Conselheiro Lafaiete,

por sua posse como Presidente da Associação Mineira de Municípios - AMM. (- À

Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 3.550/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada
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manifestação de aplauso ao Hospital Nossa Senhora das Graças de Sete Lagoas por

seus 129 anos de fundação. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 3.551/2009, do Deputado Neider Moreira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. José Osvaldo Guimarães Lasmar por sua posse à frente da

recém-criada Agência Metropolitana de Belo Horizonte. (- À Comissão de Assuntos

Municipais.)

Nº 3.552/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de providências relativas às

mortes de dois jovens ocorridas nas dependências dos Centros de Internação

Provisória - Ceips - , localizados nos Bairros Santa Tereza e Horto, nesta Capital. (- À

Comissão de Segurança Pública.)

Nº 3.553/2009, da Comissão de Turismo, em que solicita seja encaminhada ao

Conselho de Pastores de Uberlândia manifestação de aplauso pela campanha por

eles realizada em prol da doação de sangue. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 3.554/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a comunidade de Senador Amaral pelo transcurso do 17º

aniversário desse Município. (- À Comissão de Assuntos Municipais e

Regionalização.)

Nº 3.555/2009, da Comissão de Administração Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para que sejam

suspensas as rescisões contratuais, as dispensas imotivadas e as demissões dos

Agentes de Segurança Penitenciários e Agentes de Segurança Socioeducativos até a

aprovação do Projeto de Lei nº 2.578/2008, do Governador do Estado.

Nº 3.556/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos - Conedh -

pedido de providências com vistas ao reexame do Processo de Indenização nº 594,

em benefício de Francisco de Assis Alves.

Nº 3.557/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhada manifestação de aplauso ao Chefe da Polícia Civil por não haver

denúncia de tortura na cadeia pública do Município de Boa Esperança e pela

designação do policial Eisenhower Soares de Almeida para efetuar a segurança dos
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deputados durante visita a essa unidade prisional.

Nº 3.558/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de providências com vistas à

designação de agentes penitenciários, 2 delegados, 2 escrivães e 10 agentes de

polícia para a cadeia pública de Boa Esperança e à apuração de denúncia sobre a

qualidade da alimentação apresentada por detentos.

Nº 3.559/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Ministério Público pedido de providências para apurar denúncia

sobre a qualidade da alimentação apresentada por detentos da cadeia pública do

Município de Boa Esperança e para a realizar estudos sobre a possibilidade da

entrada de alimentos trazidos por parentes dos detentos dessa unidade prisional.

Nº 3.560/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Prefeito Municipal de Boa Esperança pedido de providências com

vistas a melhor atendimento médico aos detentos da cadeia pública local e à

mobilização da comunidade para a construção de uma unidade da Apac nesse

Município.

Nº 3.561/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Defensor Público-Geral pedido de providências para agilizar a

realização de uma nova visita do grupo técnico da Defensoria Pública à cadeia

pública de Boa Esperança e para averiguar a situação prisional de Lucimara

Figueiredo Maurício, detida nessa unidade prisional.

Nº 3.562/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhada à Defensoria Pública, ao Ministério Público, à Ouvidoria do Sistema

Penitenciário e à Corregedoria da Secretaria de Defesa Social cópia das notas

taquigráficas da audiência pública realizada em 19/3/2009, no Município de Boa

Esperança, e do relatório da visita realizada à cadeia pública desse Município para

tomada de providências relativas às denúncias e às reivindicações apresentadas

pelos detentos.

Nº 3.563/2009, da Comissão de Fiscalização Financeira, em que solicita seja

encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para prorrogação do

prazo do pagamento do IPVA para os veículos do tipo caminhão e caminhão - trator,
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com a cota única ou a 1ª parcela vencendo a partir de 15/6/2009.

Do Deputado Gil Pereira em que solicita seja consignado nos anais desta Casa o

pronunciamento do Deputado Federal José Santana de Vasconcellos sobre a criação

da Universidade Federal do Norte de Minas.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Deputada Gláucia Brandão

e outros (2) e dos Deputados Gil Pereira, Fábio Avelar e outros, Ademir Lucas, Durval

Ângelo e outros e Walter Tosta.

Proposições Não Recebidas

- A Mesa, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno, deixa de

receber as seguintes proposições:

REQUERIMENTOS

Do Deputado Neider Moreira em que solicita seja formulado voto de congratulações

com o Sr. José Milton de Carvalho Rocha, ex-Deputado e atual Prefeito Municipal de

Conselheiro Lafaiete, por sua eleição como Presidente da Associação Mineira de

Municípios - AMM.

Do Deputado Wander Borges em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. José Milton de Carvalho Rocha por sua eleição para o

cargo de Presidente da Associação Mineira dos Municípios - AMM.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de

Administração Pública, de Segurança Pública (2), de Saúde, do Trabalho, de

Educação, de Cultura, de Assuntos Municipais, de Turismo, de Política Agropecuária

e de Transporte.

Questão de Ordem

O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, gostaria de externar meus

agradecimentos ao Governador Aécio Neves, pois hoje pela manhã foi inaugurado o

41º Batalhão de Polícia Militar no Barreiro, que, com toda certeza, trará maior

segurança a toda a região: Barreiro de Baixo, Barreiro de Cima, enfim, para aquele

conjunto que, com vilas e favelas, conta mais de 80 bairros. O 41º Batalhão vai dar

realmente uma qualidade de trabalho a seus Oficiais e praças. Essa luta começou em

2004, e obtivemos êxito em março de 2006, quando o Governador nos chamou ao
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Palácio para dizer que o batalhão iria para o Barreiro. O Barreiro é a região onde

moro, onde minha esposa está, onde crio os meus filhos. Trata-se de uma região que

ganha realmente na qualidade de policiamento. Há a 36ª Seccional, onde antes não

funcionava o plantão, mas hoje sim. Foi também dito pelo Secretário e pelo

Governador que serão instaladas, no comércio e nos principais corredores da região

do Barreiro, 75 câmaras, do Olho Vivo, para contribuir com a segurança e com o

trabalho da polícia. Portanto, essa é uma luta de todas as lideranças políticas e

comunitárias do Barreiro, dos Vereadores. Eu, como Deputado da região, fico muito

satisfeito de ter participado nesta manhã da inauguração, que era a grande

expectativa de todos da região. E na oportunidade, Sr. Presidente, fiz uma

observação: há 24 anos existe a promessa de que o metrô chegará ao Barreiro. Na

presença do Governador, do Secretário e de várias lideranças políticas e

comunitárias, fiz a observação de que teremos realmente o metrô em Belo Horizonte,

funcionando o ramal Calafate-Barreiro, quando o nosso Governador Aécio Neves for

o nosso Presidente - e acredito que terá o apoio da maioria desta Casa e do Brasil.

Quando ele for o Presidente da República, Belo Horizonte terá, sem dúvida, o seu

metrô, e essa novela de 24 anos - a chegada do metrô Barreiro - terá o seu fim, e o

capítulo final será a inauguração do metrô no Barreiro, com a presença do nosso

futuro Presidente do Brasil, Aécio Neves. Muito obrigado.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Carlos Arantes.

O Deputado Antônio Carlos Arantes* - Sr. Presidente, nobres colegas desta Casa,

telespectadores da TV Assembleia, cidadãos presentes nas galerias, senhoras e

senhores, volto a esta tribuna para fazer, mais uma vez, a defesa do nosso café. O

café do Brasil pesa muito na balança comercial e é o segundo produto mais

exportado por Minas Gerais. O Brasil produz 40 milhões de sacas de café, e a

metade é produzida aqui em Minas Gerais. Geram-se 2 milhões de empregos diretos

e 8 milhões de empregos indiretos com a produção de café. São praticamente 10

milhões de empregos que dependem do café no nosso país e mais de 350 mil

propriedades envolvidas com o cultivo, sendo que 90% delas têm menos de 20ha.

Isso significa que se trata de uma cultura que está distribuída, que está em todos os
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setores, no pequenininho, no maiorzinho, no médio e no grande produtor.

Mas vivemos um momento muito complicado, e não é difícil explicar o porquê. É só

avaliarmos e veremos que em 14 anos os custos de produção subiram acima de

500%: inseticidas, herbicidas, fertilizantes, energia elétrica, óleo diesel, salário

mínimo, tudo disparou. Em contrapartida, o preço do café subiu apenas 20%. É por

isso que o café hoje é motivo de grande preocupação. Há o empobrecimento do

setor, o empobrecimento do produtor e das cidades, uma vez que são 1.800

municípios que produzem café no Brasil, a maioria deles localizados em Minas

Gerais. Trata-se do Estado que mais produz café. Milhares e milhares de famílias, até

do Norte de Minas, onde não se produz café, dependem da colheita do produto na

Zona da Mata, no Sul de Minas, para sobreviver. E verificamos nesse ponto certa

indiferença por parte do governo federal, que não quer acordar, que está sendo

omisso nas ações relacionadas à defesa do produtor de café.

Tanto é assim que, há dois anos, discutimos o empobrecimento do produtor rural.

Desde então, foram realizadas várias reuniões e ações. Agora temos um grande

movimento, o S.O.S. Café, coordenado pelos jovens da região de Varginha. O Eric

Ximenes, que esteve hoje aqui conosco, está à frente desse movimento, que contou

com a participação de 25 mil pessoas, entre as quais trabalhadores, produtores

rurais, Presidentes de sindicatos de produtores e trabalhadores, todos preocupados

com o índice de desemprego que está sendo gerado no setor rural, principalmente na

área da cafeicultura.

São poucos os avanços. Ontem, em Brasília, conversei com o Deputado Carlos

Melles, que me disse que os avanços ainda são muito pequenos. De todo modo, 20%

da dívida que teria de ser paga nesta semana foram prorrogados. Isso não é muito,

mas representa um fôlego, até encontrarmos uma forma de resolver a questão. O

setor está pedindo que se parcele o endividamento de R$4.000.000.000,00 em 20

anos e que 5% dessa dívida sejam transformados em produtos. Além disso, solicita

que o preço mínimo da saca de café seja de pelo menos R$320,00, para que o

produtor tenha condições de sobreviver e de pagar essa dívida.

Realmente, trata-se de um momento muito difícil; o estrago é grande. Em nossa

região, muitas lojas estão fechando as portas, a exemplo do que ocorre com as
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Casas Bahia em várias cidades do Sul de Minas, visto que, em virtude da falta de

renda do produtor rural, não há condições para se comprarem eletrodomésticos e

outros produtos. Como se não bastasse, a legislação ambiental sufoca o produtor

rural. Temos discutido também essa questão, pois o Código Florestal tem de ser

revisto. O Ministro da Agricultura já se posicionou a nosso favor. Está claro que, se

não inserirmos 20% das áreas de reserva legal dentro das APPs, qualquer

propriedade irá tornar-se inviável, principalmente no Sul de Minas, onde há muitos

córregos e nascentes, que têm de ser preservados. Entretanto, sabemos que há

também muitas áreas de longos declives e que, dessa forma, teriam de ser varridas

do mapa. Colocando-se o Código Florestal em prática - e hoje o governo federal tem

tentado fazer isso -, isolam-se, só no Centro-Sul e no Sudeste, mais de um milhão de

propriedades rurais produtivas, que geram emprego e desenvolvimento. Essa é uma

grande preocupação.

Como se não se bastasse essa falta de recursos financeiros, vem a crise

internacional, que assola todos os países, inclusive o Brasil. A verdade é que essa

crise chegou com muito mais força em nossa região, visto que a situação do setor

agropecuário já estava crítica. O leite está baratíssimo; várias empresas, a exemplo

da Leite Nilza, estão pedindo concordata, recuperação judicial. Então, milhares de

produtores deixam de receber pelo leite que produzem. Ontem, por exemplo, uma

comissão de Pompéu foi a Ribeirão Preto fazer um protesto porque os produtores

venderam seu leite por um preço baixo e não vão receber nada. Isso é inadmissível

num momento em que o produtor passa por grandes dificuldades, pois entra com

recursos próprios para produzir, vende o produto por um preço baixo e depois não

recebe pelo que vendeu. Portanto, a crise que afeta nossa região preocupa-nos

muito, visto que assola também as prefeituras. Não é possível um Município

sobreviver com uma arrecadação tão pequena, tão miserável. O governo, diante da

crise econômica, concedeu isenções no Imposto de Renda e no IPI dos automóveis,

e isso afetou diretamente o Fundo de Participação dos Municípios - FPM -, que teve

uma queda de aproximadamente 20%. Os Municípios já estavam com a corda no

pescoço e, agora, nem pescoço possuem mais para passar a corda. A situação é

complicadíssima, e o governo federal tem de revê-la. Fui Prefeito por três mandatos
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em Jacuí e trabalhei na Prefeitura de São Sebastião do Paraíso; logo, sei o quanto é

difícil administrar um Município com recursos minguados, que já vêm carimbados.

Agora nem para o básico, como a folha de pagamento e as necessidades básicas

da saúde, da educação e do transporte, os Municípios têm recursos. Os Prefeitos têm

de reagir, organizar-se, mobilizar-se, porque é impossível administrar dessa forma,

sem contar o grande número de obrigações do governo federal e até do Estado que

são repassadas aos Municípios. Essa situação nos preocupa muito. Precisamos

mobilizar o nosso povo.

Gostaria de falar também de coisas positivas. As nossas MGs, as nossas rodovias

que dependem do governo do Estado, que estão sob responsabilidade do DER, as

rodovias da nossa região, hoje, estão em situação muito diferente. Temos rodovias

recuperadas e com qualidade; o produtor trafega em estradas de boa qualidade.

Infelizmente, por outro lado, as rodovias federais em nossa região continuam em

estado deplorável. A situação é horrível, pois há buraco em toda parte. Já criaram até

um apelido para o PAC: seria o “programa de apoio à questão dos buracos”. É tanto

buraco que não dá realmente para falar em PAC. Os recursos do PAC não têm

chegado a essas rodovias. Estamos sabendo que projetos licitados, com dinheiro no

Orçamento, não serão executados. Essa situação muito nos preocupa.

Quando se fala das MGs, que estão sob responsabilidade do DER, temos estradas

de altíssimo nível, que melhoraram bastante. Se Deus quiser, continuarão. Temos

exemplos, como os trevos da minha região. São 39 trevos perigosos. Posso citar o de

Alpinópolis, que tem matado muita gente, o de Guaxupé, o do Japi e o da Vime, que

têm matado muita gente. O trevo do Japi é um campeão de acidentes. São mais de

40 em 4 anos, com 16 mortes instantâneas em certo momento, sem contar os que

morrem depois e nem ficamos sabendo. E, ainda, há grande quantidade de pessoas

que ficam com problemas sérios de saúde.

Na semana passada, estive no DER e pude constatar a preocupação do governo do

Estado, do nosso Governador e do nosso Diretor do DER, José Élcio Montese, que

tem-se manifestado positivamente pela recuperação desses trevos. São trevos

realmente muito perigosos, principalmente agora que as rodovias estão com

qualidade muito melhor. Então, temos de ter um cuidado maior.
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Na minha região, preocupa-me também a ligação da rodovia de Guaxupé a Bom

Jesus da Penha e de São Pedro da União a Passos. Trata-se de uma rodovia

estratégica que foi federalizada. Todo ano é colocado dinheiro no Orçamento, mas

esses recursos acabam indo para a região de Araxá e até para Patos de Minas.

Essas regiões merecem esses recursos porque estão na mesma rodovia. Este ano,

se Deus quiser, terminando até a cidade de Patos de Minas, esperamos que esses

recursos federais que são aprovados pela bancada federal cheguem a Guaxupé, a

Bom Jesus da Penha, a São Pedro da União.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte)* - Deputado Antônio Carlos Arantes,

quero inicialmente cumprimentá-lo não só por seu pronunciamento e por sua atenção

às questões, em especial, dos nossos produtores rurais, da cafeicultura e, de modo

geral, da atividade agropecuária, mas também por sua luta e por seu trabalho

permanente, do qual sou testemunha.

Recentemente, participamos juntos da luta do SOS Café. De fato, não podemos nos

calar. Temos de manter a nossa posição de exigir, porque somos também produtores

rurais, assim como V. Exa., que sabe da luta de quem trabalha no campo para

produzir alimentos. Eu também como pequeno produtor de café, mas, mais do que

isso, como profissional da área, como veterinário, eu que conheço a vida do produtor

rural sei que esse produtor, esse trabalhador rural tem feito a sua parte. Isso tem

acontecido ao longo da nossa história, de toda a história do País. E, nas crises, mais

ainda. É a chamada âncora verde que segura a economia, a inflação, com alimentos

a preços acessíveis na mesa de todos os brasileiros e com excedente para exportar e

garantir divisas para o Brasil e para a geração de empregos.

Por outro lado, vemos a insensibilidade permanente do governo e sua absoluta

ignorância. Chego a usar uma expressão mais pesada para dizer que ignoram, que

desconhecem o problema. Enquanto nos mobilizávamos com o Movimento SOS

Café, o governo federal colocava estoques da Conab à venda por valores até abaixo

dos preços aviltantes que já vêm sendo praticados, que não cobrem sequer o custo

de produção de uma saca de café. O governo federal fez o contrário do que pedia o

produtor, o qual alertava o governo, dizendo que era hora de comprar e estocar o

produto. Caso o governo fizesse isso, teria dado ao produtor a opção de compra, a
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fim de que não fosse explorado pelos grandes cartéis multinacionais, pelas grandes

empresas, que muitas vezes não estão no Brasil. Essas empresas, que compram o

café brasileiro pelo preço que querem, uma vez que o produtor está desesperado,

precisando pagar financiamento, adubos e funcionários, ganham dinheiro à custa do

nosso suor, porque o preço do cafezinho não teve redução no mercado interno nem,

muito menos, no exterior. Acompanhei o Governador Aécio Neves em viagem à

Europa, recentemente, quando observei que não é possível tomar um cafezinho por

menos de 1€, ou seja, são necessários mais de R$3,00 para se tomar um café, que,

sabemos, é fruto do suor brasileiro. O governo precisa se sensibilizar.

Parabenizo V. Exa. por essa luta. Estaremos sempre juntos para, assim, ampliar

nossa força. Não só o produtor rural deve fazer esse alerta, mas também quem vive

nas cidades, que precisa ter pelo menos um pouquinho de sensibilidade para

compreender que não comemos concreto, tijolo ou automóveis. Precisamos de quem

está no campo para produzir o leite, o arroz, a soja, o feijão, o café, a carne. É preciso

respeito para com essas pessoas, porque o que temos visto é uma indústria da multa

na área ambiental, que trata o produtor como bandido, a quem impõe impostos caros

e preços altos sobre os insumos. Reina a insensibilidade do governo. Continuaremos

nossa luta.

O Deputado Antônio Carlos Arantes* - Muito obrigado, Domingos Sávio, Deputado

parceiro do movimento em defesa do produtor de café e em defesa do nosso projeto,

que aprovamos, com todos os Deputados desta Casa, sobre as margens do Lago de

Furnas, sobre a delimitação dos 30m.

Estamos satisfeitos com o governo do Estado, que tem trabalhado muito pela nossa

região, até mesmo recuperando nossas rodovias. Se Deus quiser, caso ele seja

Presidente da República, poderemos ter todas as rodovias deste país em condições

que assegurem dignidade ao cidadão brasileiro. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gustavo Valadares.

O Deputado Gustavo Valadares* - Sr. Presidente Deputado Hely Tarqüínio, Sras.

Deputadas e Srs. Deputados, antes de iniciar meu pronunciamento, gostaria de

deixar meu abraço aos companheiros de São Francisco de Paula, que hoje nos dão a
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honra de sua visita.

Srs. Deputados, o primeiro motivo que me traz hoje à tribuna desta Casa é para

fazer repercutir a reunião que tivemos ontem na Comissão de Transporte,

Comunicação e Obras Públicas, que tratava da BR-381, mais precisamente no

sentido de Belo Horizonte a Governador Valadares. Nossos companheiros de São

Francisco de Paula transitam por essa rodovia, mas no sentido de Belo Horizonte a

São Paulo, que está em boas condições porque, antes mesmo de o governo Lula

assumir a administração do País, a estrutura desse trecho da rodovia já estava

praticamente pronta, diferentemente da outra parte da BR-381. Essa rodovia, no

sentido de Belo Horizonte a Valadares, é hoje conhecida como a Rodovia da Morte.

Ontem, atendendo a requerimento da Deputada Rosângela Reis, Presidente da

Frente Parlamentar em Defesa da Duplicação da BR-381, fizemos essa audiência

pública, e acho que fizemos história nesta Casa, Deputado Wander Borges.

Afinal, uma comissão temática desta Casa, que é composta por 5 Deputados,

esteve ontem, durante sua audiência pública, com 23 parlamentares de todos os

partidos. E é bom que se diga que foi uma reunião suprapartidária, somente com uma

bandeira, a de que é urgente a duplicação da BR-381, para que possamos acabar

com essas notícias, quase diárias, que acabam trazendo infelicidade a todos os

mineiros, pois muitas vidas são perdidas ali. Ontem esteve presente na audiência

pública o Sr. Sebastião, representante do DNIT em Minas, o Baeta, do DER,

inúmeros Prefeitos, Vice-Prefeitos, Vereadores, todos conclamando o governo federal

a sair da inércia em que se encontra e a assumir sua obrigação, que é melhorar a

qualidade das nossas rodovias federais, em especial, da BR-381, Belo Horizonte-

Valadares.

O Deputado Wander Borges (em aparte) - Quero parabenizar o Deputado Gustavo

Valadares por, mais uma vez, trazer esse assunto à baila no Plenário desta Casa.

Conversando com a Deputada Cecília Ferramenta - estamos com um requerimento

aprovado na Comissão de Assuntos Municipais -, disse-lhe que poderíamos tentar um

encaminhamento junto ao DNIT, uma vez que a duplicação da obra, a cada dia que

passa, está mais distante de acontecer em Minas Gerais. A Polícia Rodoviária

Federal já tem seus dados estatísticos, e sabe que o local em que há o maior índice
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de acidentes é no trecho compreendido entre Belo Horizonte e Taquaraçu.

Gostaríamos que o DNIT fizesse intervenções nesses locais para minimizar o

sofrimento do povo brasileiro, em especial do povo de Minas Gerais. Penso que esse

assunto deve ser mantido constantemente nesta Casa. É o mínimo que podemos

fazer para que o Ministério dos Transportes, por meio do DNIT, tenha um olhar

responsável sobre a questão da BR-381. Quero parabenizá-lo e dizer que vamos

continuar nessa luta em prol da melhoria da BR-381. Se não há duplicação, deve

haver melhor sinalização, sinal eletrônico, redutor de velocidade. Vamos preservar a

vida. Muito obrigado.

O Deputado Gustavo Valadares* - Agradeço a contribuição do Deputado Wander

Borges, mas chamo atenção para o fato de que nós, mineiros, temos a mania de

pensar muito pequeno, de pedir muito pouco. Este governo nada tem feito para o

nosso Estado, a não ser discursos demagogos e populistas. Dou exemplo aqui das

casas populares lançadas pelo Presidente Lula, num programa chamado Minha

Casa, Minha Vida, e espero ter tempo para falar desse assunto ainda hoje.

Ontem discutimos o assunto, porque existe, dentro do governo federal, duas

propostas para a BR-381. A primeira delas é de duplicação e a segunda, de

concessão. É preciso que nós, unidos, suprapartidariamente, PT, PMDB, DEM, PSB,

PMDB, enterremos, de uma vez por todas, a possibilidade de fazer uma concessão

da BR-381, entre Belo Horizonte e Valadares, pois a situação em que está é muito

diferente da BR-381, Belo Horizonte-São Paulo, que já tinha sua infra-estrutura

pronta. A empresa chegou para administrar a rodovia, e o valor do pedágio é

pequeno, porque ela estava praticamente pronta.

Vejam os senhores que sou, se não o maior, um dos maiores defensores, nesta

Casa, de concessões nas rodovias federais que cortam o nosso país, mas acho que,

no caso da BR-381, entre Belo Horizonte e Valadares, Deputado Rêmolo Aloise -

colega de Comissão, pessoa experiente, que conhece como ninguém aquela rodovia

-, se fizermos a concessão neste momento, o valor do pedágio, em razão do estado

em que a rodovia se encontra, fará com que ela se torne intransitável. Essa medida

vai implicar um custo insuportável aos motoristas mineiros e brasileiros que por ali

transitarem. Para se pagarem os custos das obras, o pedágio cobrado será muito
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caro. Então precisamos enterrar a possibilidade da concessão, ao menos neste

momento, na BR-381, entre Belo Horizonte e Valadares. O que temos de fazer é

bater às portas do governo federal e pedir-lhe os R$2.200.000.000,00 necessários

para fazermos daquela uma rodovia segura, que ofereça tranqüilidade aos motoristas

que por ela trafegam. Segundo as palavras proferidas ontem, nesta Casa, pelo

representante do DNIT, são necessários R$2.200.000.000,00 para transformarmos a

famosa rodovia da morte em uma rodovia segura, por onde os mineiros merecem

transitar. É por isso que estou aqui hoje: para conclamar os meus nobres pares a,

juntos, reivindicarmos os R$2.200.000.000,00 necessários para fazermos dessa uma

rodovia com boas condições de tráfego.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Obrigado, Deputado Gustavo

Valadares. Parabéns por abordar essa questão, anteriormente levantada pelo

Deputado Wander Borges e que tem sido objeto de preocupação desta Casa a ponto

de haver aqui uma comissão especial para analisar a situação da BR-381, hoje

infelizmente chamada de Rodovia da Morte. Mas, Deputado Gustavo Valadares,

ainda precisamos lembrar outros casos. Eu estava nas dependências da Casa e

ouvia o pronunciamento de V. Exa., que também se referiu à Fernão Dias. Há alguns

dias, disse, em entrevista à Rádio Itatiaia, que o melhor negócio neste país é ser

concessionário de rodovias, no tocante à cobrança de pedágio. O governo entrega

uma rodovia pronta, e o explorador do pedágio abre as praças de cobrança e só tem

o compromisso de começar a investir aquele recurso naquela estrada seis meses

depois. A Fernão Dias, vergonhosamente, teve suas praças de pedágio abertas com

mais de 200 buracos, como verificou o “Estado de Minas”, o que foi objeto de um dos

meus pronunciamentos nesta Casa. E agora está circulando por aí a conversa de que

vão cobrar pedágio para passarmos no Viaduto Vila Rica, que me recuso a chamar

de Viaduto das Almas, no estado terrível em que se encontra. Então, nesta Casa,

como voz do povo, não podemos nos calar, porque as nossas estradas,

principalmente as estradas federais que cortam o nosso Estado, viraram uma

verdadeira carnificina, situação com a qual não podemos concordar. Muito obrigado

por me permitir o aparte, Deputado.

O Deputado Gustavo Valadares* - Agradeço a V. Exa. a contribuição em nosso
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pronunciamento. Há algo que me impressiona ainda mais, Deputado Vanderlei

Miranda. Agora, já com a queda de 10 pontos percentuais em sua popularidade,

podemos nos perguntar o que fez o Presidente Lula em nosso Estado nesses seis ou

sete anos de mandato. Temos vários problemas nas rodovias federais que cortam o

nosso Estado. Podemos escolher a região: no Norte de Minas, temos problemas na

BR-135; no Sul de Minas, temos problemas; na Zona da Mata, a BR-040 tem

problemas e o Viaduto das Almas é um exemplo; na BR-381, no sentido do Leste

mineiro, também há problemas. Escolha um parlamentar para elogiar desta tribuna

alguma estrada federal no Estado: ninguém terá a coragem de fazer isso. Mas o que

mais impressiona é continuarmos com a popularidade do Presidente em alta, embora

já em franca decadência - já caiu 10 pontos percentuais.

O caso do Viaduto das Almas é outro caso interessante. Nós, da Comissão de

Transporte e Obras Públicas, fizemos uma visita àquele viaduto em 2007. De lá para

cá, já nos prometeram, por quatro vezes, com quatro prazos diferentes, a conclusão

daquele viaduto, que já foi novamente adiada para 2010.

Enquanto isso, temos problemas quase que mensalmente, se não quinzenalmente,

por conta das vidas perdidas naquele viaduto. Continua a pergunta: o que faz este

Presidente ao Estado de Minas Gerais?

Vamos chegar mais próximo da nossa Capital. Ontem, na parte da manhã,

estávamos discutindo um problema sério que aflige o Vetor Sul da Região

Metropolitana de Belo Horizonte, principalmente Belo Horizonte e Nova Lima: a

questão das alças que ligarão a BR-356 à MG-30, ligando a Zona Sul de Belo

Horizonte à região de Nova Lima, sem passar em frente ao BH Shopping. Obra que

precisa ser feita e bancada pelo governo federal. O que o Sr. Presidente da República

fez até agora para resolver esse problema? Absolutamente nada foi feito por ele ou

por alguém do seu governo. Continua a inércia deste governo, em especial com o

nosso Estado.

Há uma ou duas semanas, o Presidente esteve num megaevento, com a sua

candidata, que já se encontra em plena campanha. Assusta-me como Ministros do

Tribunal Superior Eleitoral não estão enxergando que o Sr. Presidente da República

caminha por todo o Brasil com a sua candidata, já em campanha, ao seu lado. Há 10
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ou 15 dias, fez um evento lançando casas por meio do programa Minha Casa, Minha

Vida - 1 milhão de casas populares.

Aí vem algumas perguntas: Sr. Presidente, como cidadão nascido no sertão

nordestino, será que o senhor quer voltar a fomentar o êxodo rural? Quando o senhor

propõe a construção dessas casas apenas em cidades com mais de 100 mil

habitantes, obviamente está incentivando o êxodo rural. Moradores que não têm uma

casa digna para morar, como em São Francisco de Paula, que não tem 100 mil

habitantes, irão para Divinópolis ou virão para Belo Horizonte. Vão para o Sul de

Minas, Varginha, Pouso Alegre, sem ter o que fazer, com a esperança de que lá

receberão uma casa digna para morar. E voltaremos a ter o problema do êxodo rural.

É dessa forma que precisamos de um Presidente? É assim que precisamos

governar o País? Lança 1 milhão de casas, diz que não tem prazo para construí-las e

joga a responsabilidade nos Governadores e Prefeitos. “A minha parte eu já fiz, cabe

aos Governadores e aos Prefeitos, agora, realizarem o sonho de resolver o problema

da casa própria dos seus cidadãos.” Que demagogia é essa? Que populismo é esse?

Concluindo, Sr. Presidente, gostaria de dizer que nós, brasileiros, merecemos muito

mais do que temos hoje; nós, mineiros, merecemos muito mais do que temos hoje.

Dentro em breve, daremos, de forma clara, o nosso recado. O ano que vem é um ano

de eleição, e tenho certeza de que não mais teremos um Presidente populista,

irresponsável e demagogo. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

Questões de Ordem

O Deputado Gilberto Abramo - Sr. Presidente, sei que o Deputado Padre João está

inscrito para falar, mas gostaria de fazer apenas um breve comentário. Numa revista,

o Prefeito de Belo Horizonte foi um dos Prefeitos mais bem avaliados - o 4º mais bem

avaliado no País -, nesses três meses de trabalho à frente da Prefeitura de Belo

Horizonte. Por coincidência dessa bela avaliação, encontramos uma reportagem no

jornal “Hoje em Dia” que diz: “Lacerda suspende 136 obras e projetos”. Ao mesmo

tempo em que dá essa coletiva na Câmara Municipal, ele acrescenta a nomeação de

300 aliados. Quer dizer, ele corta as obras e nomeia 300 assessores. Então,

realmente, quero parabenizá-lo pela iniciativa, eficácia e eficiência em seu trabalho à
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frente da Prefeitura de Belo Horizonte.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, mais uma vez venho ao

Plenário comunicar a esta Casa que estou encaminhando à Presidência uma

solicitação de regime de urgência para o meu projeto, que proíbe, em Minas Gerais, o

uso de cigarro em locais fechados. “Data venia”, tivemos o aumento do cigarro. Esta

Casa precisa fazer por onde e votar o projeto em que se proíbe o fumo em locais

fechados. Já há essa proibição nas repartições públicas e nesta Casa. Portanto nada

mais justo que também proibi-lo em locais públicos, nos bares e restaurantes, mas

com uma ressalva: um pouco diferente do que quer o Governador de São Paulo. Para

quem quer fumar, o meu projeto dá liberdade para que o façam nesses locais, mas

com uma ressalva. É preciso que haja um tratamento adequado do ar, e não só uma

divisória dizendo que, no lado direito, pode fumar; no esquerdo, não. Esse projeto

também tem a assinatura do Deputado Gilberto Abramo, pois nos preocupamos com

a liberdade de quem deseja fumar. Todavia, conforme a lei federal e o que

acompanhamos em outros países do mundo, esses estabelecimentos terão de ter um

tratamento do ar. O local terá de ser fechado. É preciso não só dizer que aqui pode e

ali não pode, mas também que os locais reservados para os fumantes - em bares,

restaurantes e cinemas - tenham tratamento adequado. Quero aqui ser testemunha.

Hoje, no Primeiro Mundo, até mesmo nos locais reservados ao ar livre, está

estabelecido onde se pode ou não fumar. Em Minas Gerais, temos de estabelecer

isso, já que 30% da população brasileira ainda fuma. Não fumo - aliás, fumo um

cigarro em dois ou três dias -, mas a minha esposa fuma. Tenho de respeitar o direito

dela, assim como o do Deputado do Triângulo Mineiro, que fuma muito, como uma

chaminé - aliás, não se trata do Fahim, mas sim do Luiz Humberto. Tenho certeza

absoluta de que, na próxima eleição, ele estará votando em mim e no Deputado

Gilberto Abramo. Então, repito, é diferente do Governador Serra. Em São Paulo, se

construirmos um bar ao ar livre e dissermos que ali só entra fumante, isso não pode,

é proibido. Em Minas Gerais, estamos dando o direito de escolha. Quem quer morrer

com cigarro que morra. Aliás, Sr. Presidente, já tivemos até Deputados que passaram

por esta Casa puxando um cachorrinho, aquele balão de oxigênio por causa do uso

de cigarro. Todavia temos de respeitar a vontade dessas pessoas. Estamos
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solicitando pedido de urgência nesse projeto justamente para que o comércio, os

recintos e os locais públicos, bares, restaurantes, aeroportos e tudo o mais, possam

adequar-se à lei, que certamente será seguida por todos os Estados da Federação,

com exceção de São Paulo. O Governador desse Estado diz: não pode fumar, não

fumará; não pode beber, não beberá. Esse homem quer é mandar. Se quer mandar,

que mande no Estado dele, pois aqui estaremos dando e respeitando a liberdade de

todos, Sr. Presidente. Estamos num Estado que sabe respeitar. Muito obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Hely Tarqüínio) - A Presidência solicita ao Deputado

Alencar da Silveira Jr. que formalize o seu requerimento para que tomemos as

providências.

O Deputado Rêmolo Aloise - Sr. Presidente, não estou entendendo mais nada

nesta Casa. Estamos na 2ª Fase do Grande Expediente, na qual cabe a aprovação

de requerimentos e a palavra dos oradores para usarem a tribuna. V. Exa. concedeu

a palavra, pela ordem, a dois Deputados. Entendo que este não é o momento para os

Deputados interromperem os oradores. Estava ouvindo o belo discurso do Deputado

Alencar da Silveira Jr., que, por sinal, é muito competente e aparece aqui

diariamente. Gostaria que V. Exa. expungisse as palavras dele, pois ele disse que

havia Deputado aqui encaminhado por cachorro ou cachorrinho. Esse Deputado não

contraiu enfisema pulmonar em decorrência de tabagismo. Ele foi meu colega e não

merece o que o Deputado Alencar da Silveira disse, pois neste Plenário não entra

cachorro, salvo engano, se eu estiver com miopia bilateral e não estiver enxergando

cachorros por aqui. Recomendo a V. Exa que se informe com a assessoria sobre a

pauta do Grande Expediente, que vai até às 15 horas, prorrogável até às 15h30min.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Padre João.

O Deputado Padre João* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, saudação aos que nos

acompanham pela TV Assembleia e aos que estão aqui nas galerias. Saudação

especial ao Ronaldo e ao Emerson, Vereadores de Urucânia, minha terra natal.

Sr. Presidente, tinha um outro assunto para expor aqui da tribuna, mas,

lamentavelmente, o Presidente da Comissão de Transporte e Obras Públicas já não

se encontra no Plenário. Fico assustado com o pronunciamento do nobre colega

Deputado Gustavo Valadares, pois, como Presidente de uma comissão tão
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importante, não está, de fato, inteirado das obras do governo Lula em Minas Gerais.

Sabemos das grandes intervenções que estão sendo feitas na BR-040. Há um trecho

dessa BR que a Comissão visitou, aliás acompanhei a visita. Foram feitas

intervenções importantes. O Viaduto Vila Rica, apelidado de Viaduto das Almas - por

justiça deveria receber o nome de Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida, como

proposto no projeto de lei que tramita na Câmara Federal, e não Risoleta Neves -,

está em fase final. A única coisa que falta são as cabeças e a ligação dele à BR-040.

É de estranhar que o nosso Presidente não tenha conhecimento da duplicação da

BR-040.

É com alegria que recebo o nosso Presidente Deputado Gustavo Valadares.

Concluindo, Deputado Gustavo Valadares: é de estranhar que V. Exa., como

Presidente, não tenha informação da duplicação da BR-040 em Sete Lagoas - está

em fase de duplicação -, das intervenções na BR-040 na saída de Belo Horizonte, do

Viaduto Vila Rica, que está em fase final. Fomos até Conselheiro Lafaiete, e esse

trecho não foi recapeado; na verdade arrancaram-se mais de 4cm do asfalto. Não foi

uma operação tapa-buraco, o asfalto foi refeito em trechos que se estendiam em

quilômetros de extensão. A BR-262 foi refeita atualmente, aliás o Deputado Antônio

Júlio reconheceu isso quando esteve aqui agradecendo, naquele microfone, essa

ação do governo federal em Minas Gerais.

Como representantes do povo, temos de trabalhar sempre com a verdade dos

fatos. É demagogia dizer que, para resolver a questão das estradas, bastaria estatizá-

las.

Deputado Gustavo Valadares, em 2005, fizemos audiência pública para discutir a

expansão da Gerdau Açominas. Desde então, foi firmada parceria entre o governo

estadual e essa empresa, para que fossem realizadas obras na MG-030 e na MG-

443, no trecho que liga a BR-040 a Ouro Branco. Vejam que esse foi um

compromisso da Gerdau, que assumiria 50% das obras, desde que a Secretaria de

Obras, junto ao DER, fizesse o projeto. Fui ao DER várias vezes, e a notícia era a de

que o projeto havia sido encaminhado à aprovação da Gerdau. Isso não era verdade;

o projeto estava lá. Só retornou a partir daí. Parece uma novela! Somente na semana

passada, foi assinada a autorização para execução das obras. A Gerdau assumiu
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mais de R$6.000.000,00, cabendo ao Estado mais R$6.000.000,00. A inoperância do

DER e da Secretaria de Obras é muito grande! É demagogia dizer que bastaria

estatizar que a situação seria resolvida. Na verdade, temos de trabalhar com a

Justiça e reconhecer onde está a eficiência e as deficiências dos governos, seja

federal seja estadual.

Quanto às estradas do Triângulo e de toda a região, a situação também era caótica.

Havia buracos e mais buracos, que diminuíam em número, porque um emendava no

outro. E o Presidente Lula conseguiu resolver isso, com grande impasse. V. Exa.

sabe muito bem que o dinheiro repassado na fase de transição do governo Itamar

Franco para Aécio Neves não foi destinado às estradas, o que gerou impasse jurídico

no início do governo Lula.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - Agradeço o espírito democrático.

Esta Casa é assim: cada um tem suas opiniões e defende seu posicionamento. V.

Exa. defende o governo federal, que, a meu ver, continua inerte em relação às

rodovias. Vamos pontuar algumas delas.

Faço uma pergunta a V. Exa., Deputado Padre João, e tenho certeza de que terá a

oportunidade de responder-me assim que eu terminar o aparte. Há quanto tempo

estão em andamento as obras do Viaduto das Almas? Há quanto tempo o governo

Lula vem dizendo que resolverá o problema? Já transitamos hoje pelo novo viaduto?

Posso antecipar-lhe que a resposta é negativa. Passaremos por ele ainda este ano?

Posso antecipar-lhe que não. E olhe lá se será liberado na metade do ano que vem!

E a BR-040, trecho compreendido entre Belo Horizonte e Conselheiro Lafaiete? V.

Exa. é da região e sabe que, até outro dia, existia um movimento de moradores

pressionando, conclamando, gritando o governo federal para que resolvesse o

problema da horrorosa situação em que se encontrava a pista de rolamento. O que

fizeram foi um paliativo, tamparam buracos. O que o governo federal faz em relação

às rodovias federais é isso, tampar buracos.

Sou contra a estatização. Não sei se V. Exa. me entendeu. Sou plenamente a favor

das concessões. Se não fosse, não poderia estar no partido que estou. Sou contra a

concessão da BR-381, que liga Belo Horizonte a Valadares, no momento em que

estamos, por conta da total falta de infra-estrutura e porque seu trajeto é totalmente
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obsoleto. Se passássemos aquela estrada agora às mãos da iniciativa privada,

obviamente ela cobraria um valor absurdo dos cidadãos que por ali trafegam, para

depois resolver o problema da estrada.

Outro ponto: só o governo federal está inerte em relação às rodovias? Não vejo as

rodovias do Triângulo tão bem como V. Exa. tem dito, assim como não vejo as

rodovias do Norte de Minas. Não vejo no Sul de Minas nem na Zona da Mata.

Estamos trafegando por rodovias diferentes. O governo federal recebe o dinheiro de

uma contribuição que foi criada para bancar a infra-estrutura no País, chamada Cide.

O governo do Estado, por meio do seu Governador, já deixou claro aos quatro cantos

do País que recebe as estradas federais e passa a cuidar delas se receber o dinheiro

da Cide, e o governo federal não concorda. Não concorda porque usa esse dinheiro

para outras coisas que não resolvem o problema das estradas. Vamos resolver o

problema? Traz para cá? Tenho certeza de que o DER é muito mais competente e

ágil que o DNIT. Temos um Secretário de Obras preparado, que está dando um

“show”. É só perguntar à população mineira que trafega por MGs. Vamos falar de

Proacesso? Vamos falar de Proacesso. Vamos falar de ProMG? Vamos falar de

ProMG. Estou discutindo algo que me deixa chateado porque coloca V. Exa. numa

situação complicada. Seu papel é defender seu governo, mas nesse assunto V. Exa.

não tem condições de defendê-lo.

Agradeço-lhe o espírito democrático e espero que, no meu próximo

pronunciamento, eu também possa lhe conceder um aparte para continuarmos essa

discussão, que sei que não vai terminar hoje. Muito obrigado pelo espírito

democrático e bom final de pronunciamento.

O Deputado Padre João* - Nobre colega Deputado Gustavo Valadares, como falar

da eficiência do DER, que demorou quatro anos, desde a elaboração de um projeto à

autorização das obras de menos de 20km, em que 50% serão pagos por uma

empresa?

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - Cite, por favor, a estrada.

O Deputado Padre João* - A MG-030 e a 443.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - A MG-030, que liga Belo Horizonte a

Nova Lima.
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O Deputado Padre João* - Liga a 040 a Ouro Branco. A Gerdau assumiu 50% no

valor de R$6.200.000,00.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - Até porque não poderia ser

diferente.

O Deputado Padre João* - Sim. Mas o problema em relação à BR-040 foi a licença

ambiental para a rodovia paralela. Tudo isso nasceu aqui, em audiência pública,

inclusive a requerimento deste Deputado que lhe dirige a palavra. Não resolve fazer

uma nova 040 se não retirarmos de lá o tráfego de carretas, que andam com uma

sobrecarga, conforme V. Exa. testemunhou. Ali não foi feita somente a operação

tapa-buracos, foram refeitos alguns trechos. Passo ali toda semana.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - Também passo.

O Deputado Padre João* - Ainda está em obras, por isso está causando

transtornos. Na verdade, se o Presidente Lula está causando transtornos ao povo

mineiro, é de tanto fazer obras. Vejam aqui, em Sete Lagoas. Passei por lá na

semana passada. É realidade! Parece que estamos andando de avião, e não de

carro. Os transtornos existentes são causados pelas obras que estão sendo

realizadas. Deveríamos alternar as reuniões da Comissão de Transporte; uma

reunião seria feita na Casa, e outra na região. Deveríamos abordar inclusive a

questão da BR-050, que está sob a responsabilidade do Estado. Deveríamos

experimentar os pedágios cobrados do povo mineiro. Essa é a situação. Seria

importante, Sr. Presidente, trafegarmos em algumas estradas do Proacesso.

Não dá para entender a eficiência do DER ou da Secretaria em relação à garantia

da manutenção dessas obras. Elas foram feitas há dois anos e estão totalmente

degradadas, além de trecho que começou malfeito. Se verificarmos a Zona da Mata,

veremos essa realidade. Como é possível, a essa altura da história, fazer-se uma

rodovia e, de repente, aparecer um estrangulamento para passagem de apenas um

veículo? Isso é crime, por se tratar de obra pública. É uma obra feita pelo Proacesso.

Vejam que um carro tem de esperar para outro passar. Em razão da construção de

uma ponte, causa-se grande transtorno.

Concluo, nestes 30 segundos que me restam, respondendo à afirmação de V. Exa.

de que o Presidente Lula está provocando êxodo rural: nunca a agricultura teve
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tamanha atenção como temos no momento. Foi lançado o Pronaf no ano passado,

com recursos de mais R$13.000.000.000,00 para a agricultura familiar. Na semana

passada, ampliou-se esse valor, justamente por causa da crise. Portanto, a

agricultura familiar está muito bem contemplada. Para o agronegócio foram

destinados mais de R$60.000.000.000,00. Demandas antigas para a agricultura

familiar, como a destinação para a alimentação escolar, foram atendidas. Uma

medida provisória de janeiro deste ano garantiu que, para a alimentação escolar,

sejam adquiridos produtos da agricultura local, com dispensa de licitação, aliás. Isso é

um grande avanço. Houve a determinação de que 30% do Fundo de

Desenvolvimento da Educação seja para adquirir produtos da agricultura local. Isso é

fortalecimento do campo, é a garantia para que a nossa criança, o nosso jovem, o

homem e a mulher permaneçam no campo com qualidade de vida.

Nobre colega Presidente da Comissão de Transporte, concluo dizendo que, se há

alguma coisa que emperra e que dificulta a permanência do homem no campo é esse

governo Aécio. Veja bem, o único Estado que não concluirá o programa Luz para

Todos é Minas Gerais. São 115 mil famílias sem energia elétrica. Deputado, a

demanda do nosso povo hoje é ter internet a cabo, no entanto temos esse número de

famílias a que nos referimos sem energia elétrica. Isso é uma vergonha. A coisa está

“agarrando” é aqui, por causa da Cemig, que visa ao lucro, e não a serviço de

qualidade. Com certeza, em breve V. Exa. será convidado a inaugurar o Viaduto Vila

Rica, oxalá haja consciência do Deputado Jaime Martins para mudar o nome de

Risoleta Neves para Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Concedo aparte ao Deputado Gustavo Valadares.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - Fica aqui uma sugestão. Tive uma

tarde prazerosa, Deputado Padre João, hoje, discutindo os governos federal e

estadual com V. Exa. Marque, Deputado, o dia e a hora, por meio do art. 70, pois 15

minutos é pouco tempo. Ficaremos aqui uma hora cada um, eu do lado direito, V.

Exa. do lado esquerdo, para discutirmos os governos federal e estadual. Coloquemos

as duas administrações na balança. Tenho certeza de que o deixarei suado e nervoso
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durante essa discussão, mas será um prazer, como foi hoje, debater com V. Exa.

Muito obrigado, Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, o

debate acalorado é importante e necessário à democracia. Consideramo-lo benéfico

ao nosso povo e gostaríamos que acontecesse mais vigorosamente e mais vezes

aqui, na Assembleia Legislativa. Ontem ocupei a tribuna para reclamar da situação

em que se encontram os Municípios e volto a fazer o mesmo hoje. Não há mais

possibilidade de aguardar uma solução por parte do governo federal e por parte do

governo do Estado no que tange ao repasse de recursos para os Municípios de

Minas, e talvez até do Brasil. A apropriação indébita de recursos municipais, com a

redução do IPI e mesmo com o diferimento do ICMS, nos traz uma preocupação

muito grande. Certamente sabemos que os efeitos da crise são muito fortes em todo

o Brasil. Minas Gerais, felizmente, ainda não teve prejuízos, pois havia uma

gordurinha, uma vez que, nos anos anteriores, tivemos uma sobra no Orçamento, um

volume de arrecadação maior que o previsto em função do crescimento do Estado,

que foi superior ao do Brasil. Portanto, ainda temos uma gordurinha para queimar,

mas acredito que, até junho, os Municípios sofrerão muito.

Vim aqui renovar nosso apelo com o objetivo de que as autoridades ouçam os que

têm vivência na roça, nas estradas, nos distritos, nos povoados, nas pequenas

cidades, para verificarem o que está acontecendo. Sr. Presidente, encontrei-me, de

ontem para hoje, com quatro Prefeitos que já fecharam suas Prefeituras - estão

trabalhando 2 ou 3 horas por dia, pois não há o que fazer sem recursos. Esses

Municípios precisam ser ouvidos tanto em nível estadual como em âmbito nacional.

O Presidente Lula estará em Montes Claros no próximo dia 6 para inaugurar a usina

de biodiesel e dar mais andamento ao processo de ZPE de Teófilo Otôni, criando o

Conselho Nacional das ZPEs, mas é preciso mostrar o reverso da medalha. Quando

falamos em estradas, lamento o fato de minha Prefeita, do PT, não conseguir dinheiro

para consertar a BR-116, de Campanário até a divisa com a Bahia. Não há recursos.

Estamos lá com a travessia urbana do mesmo jeito como a concluí em 1988. Nunca

mais ela recebeu uma reforma significativa por parte do governo federal.

Gostaria de lembrar aqui o episódio da ZPE, que terá uma fase a mais em seu
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desenvolvimento: a lavratura do decreto que cria o Conselho Nacional das Zonas de

Processamento de Exportação. No entanto, falta ainda o decreto do alfandegamento,

após o qual será necessário cercar a área da zona para dar a segurança natural à

alfândega, pois funcionará como se fosse um outro país dentro de Teófilo Otôni. Tem

de ser tudo cercado, com controle da saída e entrada únicas. Não temos os terrenos

suficientes para implantar grandes indústrias que executem grandes projetos. O ato

do dia 6 não será o último, e muitas pessoas estão me procurando, alguns

empresários estão me questionando. O Braulio Braz me cercou para perguntar se

agora a ZPE vai sair, mas a minha resposta é não. Enquanto não se fizer o decreto

do alfandegamento, não se instituir a alfândega, não se fizer a cerca ao redor da área

da ZPE, não houver o volume necessário de hectares para a implantação dos

projetos e não for construída a infra-estrutura - asfalto, rede de água e esgoto,

energia elétrica - para a instalação das indústrias, não teremos ZPE. Teremos a parte

documental e burocrática pronta, mas não teremos condições de iniciar as obras

imediatamente, mesmo porque qualquer empresa que for se instalar na ZPE de

Teófilo Otôni terá de apresentar projetos ao conselho a ser criado no dia 6. E esses

projetos demoram a ser analisados. Vejam, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que a

ZPE já havia sido aprovada antes do governo Sarney e havia recebido autorização de

funcionamento desde o governo de Itamar Franco. Dois projetos de indústrias que ali

se instalariam foram apresentados, mas ficaram três anos esperando a primeira

caneta chegar para dar-lhes um parecer. Durante mais seis anos, não tocaram neles,

de modo que foi preciso ingressarmos na Justiça contra o governo federal.

Ganhamos a ação, porque ele não cumpriu a lei que criou a ZPE. Depois disso,

desfez-se o Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação.

Tivemos de começar tudo do zero: nova lei passou pela Câmara: e a mesma lei que

passou pelo Senado voltou à Câmara. Agora começamos e estamos chegando à

semifinal. Para chegar à final, temos de conseguir que o governo do Estado aceite

entrar no projeto. Não há como a ZPEX, que é a empresa que administra a Zona de

Processamento de Exportação - ZPE -, fazer a infra-estrutura, a aquisição da área

que está sendo prevista.

Então, é preciso que haja entendimento entre o governo federal e o governo do
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Estado e uma ajuda ao Município, que está quebrado, falido e não consegue recurso

para desapropriar nem sequer o terreno para ampliação do fórum. É preciso que haja

uma intervenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico para podermos fazer

como fizemos no passado. No governo do Eduardo Azeredo, conseguimos levantar

um volume de dinheiro para as obras da parte administrativa da ZPE em Teófilo

Otôni, a urbanização da área, tudo feito com recurso do governo do Estado. A

Prefeitura está quebrada, a ZPEX está quebrada, está devendo onze milhões e meio

ao BDMG e ao BNDES. Não há recurso para que as ZPEs se instalem.

Até mesmo em resposta ao Deputado Braulio Braz, grande empresário e nosso

companheiro, e aos demais empresários que nos procuram, é preciso que haja esse

esclarecimento. Muitos mineiros prestam atenção à TV Assembleia - alguns acham

que não, mas muita gente presta atenção ao que se fala aqui. É preciso esclarecer

aos empresários, àquele que queria montar uma fábrica de motocicleta e esteve aqui

no Plenário, a todos eles, que isso é um jogo que precisa ser jogado no tempo

correto. Não acabou ainda nem o primeiro tempo do jogo; temos de entrar no

segundo tempo para decidir a partida. Mas trata-se de coisa que demorará três,

quatro ou cinco anos. Não é aquela mentira que pregaram à época da eleição, no ano

passado, em Teófilo Otôni, de que estariam sendo criados, até dezembro de 2008, 10

mil empregos diretos, 40 mil indiretos, com propaganda em “outdoor”, criminosamente

indo contra a legislação eleitoral, dizendo: “A ZPE é uma realidade. Você vai trabalhar

lá, venha fazer sua inscrição”. E se formou uma fila enorme de milhares de pessoas

para se matricularem num futuro emprego, que seria criado em dezembro. E as

pessoas me perguntavam, naquele clima de política, se era possível isso acontecer.

Eu dizia: “É possível, desde que você traga as indústrias de helicóptero e as coloque

aqui, no meio do mato, para funcionar”. Não há como construir um prédio de indústria

em tempo menor que dois anos. Se não existe autorização, não passou pelo

Conselho, não há investidor ainda, as coisas não fluem dessa maneira.

Então, é preciso clarear. O Presidente Lula vai a Montes Claros e, entre as ações

que lá desenvolverá, uma será assinar um decreto. Mas não é a última, falta mais

uma, que consiste numa parte burocrática; poderia até fazer no mesmo dia, mas, fui

informado de que, lamentavelmente, não o fará. Ao criar a alfândega da ZPE, estará
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sendo realizado o último ato burocrático. E os investimentos? Quem os fará? Na

época do Eduardo Azeredo nós fizemos. Eu era Secretário Adjunto de Estado;

negociei e acertei. Conversei com o Governador, e a MGI comprou ações da ZPEX

para aplicar os recursos em Teófilo Otôni. Do que se está precisando agora? É

preciso haver entendimento maior das lideranças locais com o governo do Estado

com vistas a que o governo invista nas ZPEs novamente. Isso porque não há

recursos locais para fazer o desenvolvimento dessa área de exportação.

Lamentamos, Sr. Presidente, ter de dizer, em público e no Plenário, que as notícias

que estão por aí são enganosas. São mentirosas aquelas de setembro e outubro do

ano passado, quando dezenas de “outdoors” espalhados pela cidade anunciavam

que a ZPE iria funcionar em dezembro de 2008. Eram mentirosas e até responsáveis

por um crime eleitoral que deu a vitória à atual Prefeita em razão dessa promessa de

50 mil empregos, 10 mil diretos e 40 mil indiretos.

Mas esse não é o assunto. Agora, torna-se a levantar uma expectativa positiva

muito grande, que não é real. É preciso que as pessoas entendam que quem tem

responsabilidade não pode mentir nem falsear, quanto mais dizer meias verdades,

que são muitas vezes piores do que a mentira porque enganam, iludem.

Então, Sr. Presidente, esse é o alerta que queria fazer, e o agradecimento ao

Presidente Lula por assinar mais esse papel.

Da mesma forma, lembro-me muito bem da assinatura do Presidente José Sarney

em outubro de 1988. Esse decreto que o Lula assinará em Montes Claros já foi

assinado por Itamar Franco em setembro de 2004. Tudo caiu por terra, começou-se

do zero. De 1994 a 2009, passaram-se 15 anos para tudo começar novamente. Então

o nosso alerta é para que os empresários procurem a ZPE e busquem a direção da

ZPEX para ver como seriam os investimentos. É certo que, se o governo do Estado

não entrar, não haverá ZPE em Teófilo Otôni, o que é lamentável, porque sonhamos

e trabalhamos por isso ao longo de 22 anos. É triste informar que nem a Prefeitura

nem a ZPEX, que é a empresa administradora da zona, terão recursos disponíveis

para implantar a infra-estrutura necessária ao funcionamento da ZPE. Esperamos

receber, em Montes Claros, no dia 6, com muito júbilo, o nosso Presidente da

República e o Governador Aécio Neves. Muito obrigado pela paciência, Sr.
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Presidente.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidência passa à 2ª

Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações

da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos.

Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 3.555/2009, da

Comissão de Administração Pública, 3.556 a 3.562/2009, da Comissão de Direitos

Humanos, e 3.563/2009, da Comissão de Fiscalização Financeira. 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 4ª Reunião

Ordinária, em 25/3/2009, dos Requerimentos nºs 3.445 a 3.448/2009, do Deputado

Delvito Alves, 3.471/2009, da Comissão de Direitos Humanos, e 3.476/2009, do

Deputado Délio Malheiros; de Segurança Pública (2) - aprovação, na 4ª Reunião

Extraordinária, em 24/3/2009, do Projeto de Lei nº 2.826/2008, do Deputado Carlos

Mosconi, e dos Requerimentos nºs 3.441/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e

3.458/2009, da Comissão de Direitos Humanos; e aprovação, na 5ª Reunião

Ordinária, em 31/3/2009, dos Requerimentos nºs 3.465 e 3.492/2009, do Deputado

Doutor Viana, 3.470, 3.482 e 3.500/2009, da Comissão de Direitos Humanos, e

3.519/2009, do Deputado Weliton Prado; de Saúde - aprovação, na 4ª Reunião

Ordinária, em 25/3/2009, dos Projetos de Lei nºs 2.415/2008, do Deputado Gilberto

Abramo, 2.903 e 2.952/2008, do Deputado Lafayette de Andrada, e 2.998/2009, do

Deputado Eros Biondini, e do Requerimento nº 3.464/2009, do Deputado Doutor

Viana; do Trabalho - aprovação, na 4ª Reunião Ordinária, em 25/3/2009, dos Projetos
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de Lei nºs 1.055/2007, do Deputado Antônio Carlos Arantes, 2.807/2008, do

Deputado Gilberto Abramo, 2.970/2009, do Deputado Almir Paraca, 2.978/2009, do

Deputado Alberto Pinto Coelho, 2.982/2009, do Deputado Antônio Júlio, 2.942/2008,

do Deputado Alberto Pinto Coelho, 2.954/2008, do Deputado Inácio Franco,

2.957/2008, do Deputado Alencar da Silveira Jr., 2.990/2009, do Deputado Leonardo

Moreira, 2.995/2009, do Deputado Wander Borges, 2.999/2009, do Deputado Eros

Biondini, 3.016/2009, do Deputado André Quintão, 3.019/2009, do Deputado Ademir

Lucas, e 3.022/2009, do Deputado Elmiro Nascimento, e dos Requerimentos nºs

3.450 e 3.451/2009, do Deputado Weliton Prado, 3.461/2009, do Deputado Chico

Uejo, e 3.473/2009, do Deputado Doutor Viana; de Educação - aprovação, na 4ª

Reunião Ordinária, em 25/3/2009, dos Projetos de Lei nºs 2.961, 2.964, 2.965 e

2.967/2009, do Governador do Estado, 3.038/2009, do Deputado Antônio Júlio, e

3.041/2009, do Deputado Inácio Franco, e dos Requerimentos nºs 3.415/2009, da

Deputada Rosângela Reis, 3.449/2009, do Deputado Weliton Prado, 3.454/2009, do

Deputado Sebastião Helvécio, e 3.467/2009, do Deputado Gustavo Valadares; de

Cultura - aprovação, na 4ª Reunião Ordinária, em 25/3/2009, dos Projetos de Lei nºs

2.937/2008, do Deputado Wander Borges, 2.946/2008, do Deputado Roberto

Carvalho, e 3.006/2009, do Deputado Antônio Carlos Arantes, e dos Requerimentos

nºs 3.443/2009, do Deputado Carlin Moura, 3.468/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva, e 3.460/2009, do Deputado Almir Paraca; de Assuntos Municipais - aprovação,

na 5ª Reunião Ordinária, em 25/3/2009, dos Requerimentos nºs 3.456/2009, do

Deputado Sávio Souza Cruz, 3.475/2009, do Deputado Neider Moreira, 3.477 a

3.479/2009, da Deputada Ana Maria Resende, e 3.480/2009, da Comissão de Direitos

Humanos; de Turismo - aprovação, na 3ª Reunião Ordinária, em 26/3/2009, dos

Requerimentos nºs 3.462 e 3.463/2009, do Deputado Doutor Viana; de Política

Agropecuária - aprovação, na 5ª Reunião Ordinária, em 31/3/2009, do Projeto de Lei

nº 2.945/2008, do Deputado Delvito Alves; e de Transporte - aprovação, na 4ª

Reunião Ordinária, em 31/3/2009, do Projeto de Lei nº 2.846/2008 com a Emenda nº

1, apresentada pela Comissão de Justiça, do Deputado Juninho Araújo, e dos

Requerimentos nºs 3.490/2009, do Deputado Braulio Braz, e 3.494/2009, do

Deputado Juninho Araújo (Ciente. Publique-se.).



____________________________________________________________________________
239

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 Ademir Lucas

solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 1.358/2007, e Walter Tosta

solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 2.697/2008 (Arquivem-se os

projetos.); nos termos do inciso XIX do art. 232 do Regimento Interno, requerimento

do Deputado Gil Pereira solicitando a inserção nos anais da Casa de pronunciamento

do Deputado Federal José Santana de Vasconcellos sobre a criação da Universidade

Federal do Norte de Minas; e, nos termos do inciso XXI do art. 232 do Regimento

Interno, requerimentos dos Deputados Fábio Avelar e outros solicitando a

convocação de reunião especial para homenagear o Hospital Vera Cruz pelos 60

anos de sua fundação, e Durval Ângelo e outros solicitando a convocação de reunião

especial para comemorar o centenário de nascimento de Dom Hélder Câmara, e da

Deputada Gláucia Brandão e outros (2) solicitando a convocação de reuniões

especiais para homenagear o Colégio Magnum Agostiniano pelos 15 anos de sua

fundação e para homenagear a Oitava Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte pelos

40 anos de sua fundação.

Encerramento

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

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

Deputados para a extraordinária de logo mais, às 20 horas, nos termos do edital de

convocação, e para a ordinária de amanhã, dia 2, às 14 horas, com a seguinte ordem

do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a

reunião.

ATA DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 31/3/2009

Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - Questão de ordem - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte

(Ordem do Dia): 2ª Fase: Discussão e Votação de Proposições: Votação, em turno

único, do Veto Total à Proposição de Lei nº 18.869; questão de ordem; leitura da
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Mensagem nº 329/2009; questão de ordem; discurso do Deputado Gilberto Abramo;

votação secreta do veto; manutenção - Questões de ordem - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

Pinheiro - Hely Tarqüínio - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas -

Almir Paraca - Ana Maria Resende - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro -

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

Mosconi - Carlos Pimenta - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros -

Delvito Alves - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - 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 Lúcia Mendonça - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira

- Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso -

Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sebastião Costa - Sebastião

Helvécio - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda -

Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 20h15min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

Questão de Ordem

O Deputado Rêmolo Aloise - Sr. Presidente, o Deputado Antônio Júlio me fez uma

indagação há pouco, mas eu não soube responder. Nas reuniões das comissões

temáticas da Casa, o Presidente solicita a leitura da ata e imediatamente um

Deputado pede dispensa dessa leitura. Indago de V. Exa. se as reuniões de Plenário

seguem regimentalmente as regras das reuniões das comissões ou se há no

Regimento Interno desta Casa a obrigação de V. Exa. colocar a ata para ser lida
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resumidamente, uma vez que ela é publicada na íntegra no “Diário do Legislativo”.

Gostaria de responder ao Deputado Antônio Júlio.

O Sr. Presidente - Sr. Deputado, essa possibilidade de se suspender a leitura da

ata só existe nas reuniões de comissão, conforme dispõe o § 1º do art. 132 do

Regimento Interno. Em Plenário, não há a previsão de dispensa da leitura da ata.

O Deputado Rêmolo Aloise - Para esclarecimento, V. Exa. poderia citar o artigo do

Regimento Interno que determina a obrigatoriedade de o 2º-Secretário proceder à

leitura da ata.

O Sr. Presidente - Art. 24 do Regimento Interno.

O Deputado Rêmolo Aloise - Sr. Presidente, no caso, não vemos obrigatoriedade

para que a ata da reunião anterior seja lida. É uma questão da Presidência. Acho que

o Deputado Antônio Júlio está contemplado com o esclarecimento de V. Exa.

1ª Parte

Ata

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

anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

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

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

constante na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Votação, em turno único, do 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. A Comissão Especial opina pela manutenção do

veto. A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo secreto, de

conformidade com o art. 261, inciso X, c/c os arts. 222 e 255, do Regimento Interno.

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
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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, solicito a leitura do veto.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Secretário, para proceder à leitura da

Mensagem que encaminhou o veto à Proposição de Lei nº 18.869.

O Sr. Secretário (Deputado Hely Tarqüínio) - (- Lê a Mensagem nº 329/2009,

publicada na edição do dia 5/2/2009.)

Questão de Ordem

O Deputado Gilberto Abramo - Sr. Presidente, ainda uma questão de ordem, porque

tenho uma dúvida. São duas questões. Primeira: pelo que consta, a Polícia Militar tem

interesse no imóvel. Gostaria de saber se há um documento do Comando

manifestando, de fato, esse interesse.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Gilberto Abramo que, na

mensagem do Governador do Estado, há a posição da Secretaria de Planejamento e

Gestão sobre o assunto.

O Deputado Gilberto Abramo - Indago, Sr. Presidente: a Secretaria, então,

responde pelo Comando da Polícia Militar? Ela tem esse papel? Se não há um

documento formalizado pelo próprio Comando, a Secretaria, então, tem essa

prerrogativa?

O Sr. Presidente - A Secretaria de Planejamento é contrária ao projeto 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 da

PMMG.

O Deputado Gilberto Abramo - Isso significa, Sr. Presidente, que não precisamos

mais documentar. Basta apenas uma palavra e já se resolvem, então, todos os

problemas, porque ele mostrou interesse, e este foi verbal. Não foi documentado.

Essa é a minha questão de ordem.

O Sr. Presidente - Deputado Gilberto Abramo, a comissão especial constituída para

emitir parecer sobre o veto se manifestou sobre a matéria e, agora, cabe ao Plenário

decidir pela manutenção ou pela rejeição do veto. Com a palavra, para encaminhar a
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votação, o Deputado Gilberto Abramo.

O Deputado Gilberto Abramo - Gostaria de encaminhar a votação, Sr. Presidente,

pelo seguinte: ainda que a comissão tenha analisado o veto, talvez ela não tenha tido

a preocupação de formalizar um documento do Comando da Polícia Militar. Já

tivemos aqui outras questões e podemos até mesmo afirmar que, no que se refere à

alça, o documento supostamente protocolado foi verbal, e não pelo órgão

responsável, o que criou um constrangimento para os membros da Comissão a que

foi encaminhado. É isso o que vemos neste projeto, neste veto. Quer dizer, o governo

encaminha o veto, e estamos aderindo a ele, sem, contudo, termos documentos que

realmente possam respaldar o veto do Governador. Então, encaminho contrariamente

ao veto.

O Sr. Presidente - Em votação, o veto.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:

Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Almir Paraca - Ana Maria Resende -

Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos

Mosconi - Carlos Pimenta - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Eros

Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gláucia Brandão - Hely Tarqüínio - Inácio

Franco - Jayro Lessa - João Leite - José Henrique - Lafayette de Andrada - Luiz

Humberto Carneiro - Maria Lúcia Mendonça - Maria Tereza Lara - Mauri Torres -

Neider Moreira - Padre João - Pinduca Ferreira - Ronaldo Magalhães - Rosângela

Reis - Ruy Muniz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei

Jangrossi - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 37 Deputados. Votaram “não” 3 Deputados. Houve

1 voto em branco. Está, portanto, mantido, em turno único, o Veto Total à Proposição

de Lei nº 18.869. Oficie-se ao Governador do Estado.

Questões de Ordem

O Deputado Weliton Prado - Gostaria de saudar a todos e a todas e pedir o apoio

dos Líderes e dos demais Deputados, a fim de fazer justiça aos candidatos que

participaram do concurso de Gestor Fazendário. É urgente e necessária a nomeação

dos candidatos aprovados no concurso para o cargo de Gestor Fazendário. O

concurso ocorreu em 2007, para mais de 400 vagas, mas, até hoje, o governo
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nomeou apenas 260 aprovados. Existe uma decisão do STJ que diz que o candidato

aprovado dentro do número de vagas tem o direito à nomeação. Isso já é uma

decisão do STJ. O candidato aprovado tem direito à nomeação, mas, infelizmente,

isso ainda não aconteceu. Por isso é muito importante o apoio de cada Deputado e

Deputada, uma vez que sabemos que o concurso público é a forma mais justa de

ingresso no serviço público - é por mérito e por capacidade. Dessa forma é justa a

nomeação imediata dos aprovados no concurso. Além disso, essa nomeação é

essencial à economia do Estado, porque as atividades de Gestor e de Técnico

Fazendário são desenvolvidas nas administrações fazendárias e são essenciais ao

bom desempenho da economia mineira, ainda mais em tempo de crise. Atualmente,

esses cargos têm sido ocupados também por servidores não concursados ou cedidos

por administrações municipais. O poder público municipal cede servidores ao Estado,

o que é um absurdo. Aliás, o Deputado Antônio Júlio vai lembrar, muito bem, o que

aconteceu com ele, mediante a quebra de sigilo provocada por um servidor ligado ao

poder público municipal da cidade de Frutal. Quebrou-se o sigilo do Deputado. Um

verdadeiro absurdo. Se fosse um servidor de carreira, ele teria de responder por isso.

Assim sendo, a legislação vem para garantir que essa atividade tem de ser exercida

por servidores de carreira. Essa é uma situação que, além de irregular, compromete o

controle da arrecadação e das atividades sujeitas à tributação, o atendimento ao

contribuinte, bem como o sigilo fiscal. Foi justamente isso o que acabei de dizer: a

quebra de sigilo do Deputado Antônio Júlio. A Constituição Federal, no seu art. 37,

deixa bem claro que essas atividades deverão ser exercidas por servidores de

carreira específica, ou seja, por pessoas devidamente capacitadas e concursadas,

que mantêm com o poder público um vínculo de compromisso; porém a situação nas

administrações fazendárias é bastante preocupante. Por quê? Muitos funcionários

exercem as atividades exclusivas dos gestores fazendários a título precário, pois não

se habilitaram ao exercício por meio do concurso público. O que mais existe no poder

público são pessoas que exercem funções para as quais não prestaram concurso. O

sindicato já entrou com representação no Ministério Público. Ele realizou uma

pesquisa em todas as unidades fazendárias - isto é muito importante - sobre

contratações. Essa situação irregular reflete no atendimento à sociedade que, muitas
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vezes, segundo o sindicato, é feita de forma inadequada, causando morosidade na

dinâmica do trabalho e longas filas, sobrecarregando as atividades do gestor e

colocando em risco o sigilo fiscal, como já aconteceu com Deputado desta Casa. O

concurso para gestores fazendários e técnicos fazendários de administração e

finanças foi a principal solução encontrada para o problema, porém a validade do

concurso se encerra neste ano, daqui a seis meses. Foram abertas 400 vagas, mas,

infelizmente, 140 aprovados ainda não foram nomeados. Nesse sentido solicitamos o

apoio de todos os Deputados desta Casa para que o governo se sensibilize e resolva

esse problema de uma vez por todas. Quais foram as nossas ações? Aprovamos

requerimento para a realização de audiência na Comissão de Administração Pública

e solicitamos ao Ministério Público a apuração das denúncias feitas pelo sindicato a

respeito da existência de servidores não concursados ou, mais grave ainda,

servidores cedidos pelas administrações municipais no exercício de funções

exclusivas de gestores fazendários, como determina o art. 37 da Constituição

Federal. Também encaminhamos ofício ao Governador do Estado e ao Secretário de

Fazenda, para que nomeie, em caráter de urgência, os concursados aprovados ou

apresente um cronograma de nomeações. Quero parabenizá-los pela mobilização. É

muito importante que vocês se encaminhem a todos os gabinetes e conversem com

os Líderes desta Casa. Mostrem a realidade de vocês. Muitos aprovados no concurso

nem chegaram a tomar posse, porque foram aprovados em outro concurso. É

importante que os Deputados conheçam a realidade de vocês. Do ponto de vista da

legalidade, da juridicidade, da Constituição, vocês estão cobertos de razão. O STJ já

definiu que vocês têm direito à nomeação. Por isso, é importante que vocês

continuem com a mobilização. Gostaria de agradecer e pedir apoio de todas as

Deputadas e de todos os Deputados. Muito obrigado.

O Deputado Carlin Moura - Quero também fazer coro com as palavras do Deputado

Weliton Prado, tendo como princípio a defesa do servidor público de carreira, do

servidor público concursado. O servidor público no Estado republicano tem de entrar

pela porta da frente. Minas Gerais tem de se modernizar, garantindo o concurso

público e o direito do servidor aprovado em concurso público de ser nomeado e ter

seu concurso homologado. É muito pertinente a questão levantada pelo Deputado
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Weliton Prado. Sem dúvida nenhuma, conta com a nossa simpatia e o nosso apoio.

Queria, Sr. Presidente, nesta oportunidade, fazer um relato. Pela manhã, a Comissão

de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática - da qual faço parte - esteve em

Montes Claros, para a segunda etapa do fórum técnico sobre o plano decenal de

educação. Esse encontro tem superado as expectativas, com uma grande

participação de professores, de alunos, dos pais, dos gestores, dos secretários

municipais de educação do Norte de Minas no Centro Cultural de Montes Claros. Sr.

Presidente, mais de 36 cidades do Norte de Minas compareceram, apresentando

sugestões e contribuições para aprimorar o Projeto de Lei nº 2.215/2008, que

estabelece o planejamento para a educação em Minas Gerais nos próximos 10 anos.

O primeiro encontro foi em Araçuaí e ontem tivemos o segundo encontro. É

interessante observar que alguns pontos foram comuns nos dois encontros. O

primeiro foi a necessidade da valorização da carreira e do salário dos professores,

defendendo a aplicação imediata do piso nacional de R$1.112,00, não como piso

remuneratório, mas como piso salarial. É importante que esse piso seja aplicado de

imediato para a valorização dos professores, o grande responsável pela qualidade da

educação em Minas Gerais. Nesses encontros tem-se questionado até mesmo a

postura do Estado de Minas Gerais, que está, junto com alguns poucos

Governadores deste país, querendo derrubar o piso salarial. Reafirma-se muito a

importância do piso salarial de R$1.112,00 para nossos professores e professoras.

Muito se debateu também em Montes Claros a necessidade de se melhorarem os

critérios de financiamento da educação em Minas Gerais, destinando maior

investimento para a educação. Se não melhorarmos a forma de investir na educação,

inclusive percentualmente em relação ao PIB mineiro, Minas não terá a oportunidade

de ter uma educação inclusiva, que vai promover a verdadeira transformação e o

desenvolvimento econômico deste Estado. A realização desse debate em Montes

Claros foi muito interessante, porque temos lá uma das melhores universidades

públicas do Estado de Minas Gerais, a Unimontes, um grande avanço para o Norte de

Minas. Estivemos com o nosso Reitor, o Prof. Paulo César, e argumentamos que é

importante ampliarmos a Unimontes, abrindo mais vagas e aumentando o número de

cursos, valorizando aquela instituição pública, porque a quantidade de vagas na
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escola pública ainda é muito pequena. Foi muito debatida a importância de valorizar a

Unimontes e a Uemg. Foi discutida também a valorização do ensino técnico

profissionalizante, em contraposição à proposta do governo de comprar vagas em

escolas particulares, uma vez que o correto seria investir nas próprias escolas

estaduais. Foi muito usado o exemplo da Fundação Caio Martins, uma instituição

pública de Minas Gerais que já tem um modelo avançado da educação integral, da

educação profissionalizante, da educação agrária e agrícola. Às vezes, essa

fundação está sendo esquecida; ela precisa ser revitalizada. O encontro de Montes

Claros foi muito importante e quero agradecer a todos os que lá compareceram e nos

ajudaram. Convido todos para a terceira etapa, que será realizada em Governador

Valadares, nesta sexta-feira, dia 3. Se Deus quiser, estaremos lá com a nossa

Prefeita Elisa Costa, uma das co-autoras do requerimento! Dia 3 de abril, às 8 horas,

em Governador Valadares, será realizada a terceira etapa do Fórum Técnico do

Plano Decenal da Educação.

Encerramento

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

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

Deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 1º de abril, 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 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DAS SERRAS

DA CALÇADA E DA MOEDA, EM 19/2/2009

Às 9h50min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro

Silva, Almir Paraca e Fábio Avelar, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Deputado Fábio Avelar assume a Presidência, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Almir Paraca,

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

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

reunião se destina a discutir e votar proposições da Comissão e comunica o

recebimento de ofício do Sr. Ednei Antunes Amorim, Presidente da Associação do
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Meio Ambiente de Moeda - Amamoeda -, manifestando seu apoio à Comissão e sua

esperança de que o relatório final seja favorável ao tombamento da Serra da Moeda e

à inclusão da Serra da Calçada no Parque do Rola-Moça. 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 Dalmo Ribeiro Silva em

que solicita a prorrogação do prazo de funcionamento da Comissão por mais 30 dias.

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de abril de 2009.

Sávio Souza Cruz, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Almir Paraca - Fábio Avelar -

Jayro Lessa.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 24/3/2009

Às 10h14min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Fábio Avelar,

Sávio Souza Cruz, Carlos Gomes e Vanderlei Jangrossi, membros da supracitada

Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Antônio Carlos Arantes, Carlos

Pimenta, Dalmo Ribeiro Silva, Doutor Viana e Jayro Lessa. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Fábio Avelar, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do Deputado Carlos Gomes, dispensa a leitura

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

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

Projeto de Lei nº 2.771/2009, que altera a Lei nº 14.309, de 19/6/2002, o art. 7º da Lei

Delegada nº 125, de 25/1/2007, e dá outras providências; e discutir e votar

proposições da Comissão. A Presidência comunica, ainda, o recebimento de ofício do

Sr. Demóstenes Barbosa da Silva, Diretor de Meio Ambiente e Créditos de Carbonos

da AES Tietê, publicado no “Diário do Legislativo” de 21/3/2009. A Presidência

interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Fábio Milagres Rodrigues,

Analista Ambiental, representando o Sr. Alison José Coutinho, Superintendente do

Ibama; José Carlos Carvalho, Secretário de Estado de Meio Ambiente e
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Desenvolvimento Sustentável; Paulo Afonso Romano, Secretário de Estado Adjunto

de Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Luciano Luz Badini Martins, Promotor de

Justiça, Coordenador da Promotoria de Defesa do Meio Ambiente; Maria Dalce Ricas,

Superintendente Executiva da Associação Mineira de Defesa do Ambiente - Amda -;

Humberto Candeias Cavalcanti, Diretor-Geral do Instituto Estadual de Florestas - IEF

-; Eduardo Antônio Arantes Nascimento, Assessor de Meio Ambiente e Reforma

Agrária, representando Vilson Luiz da Silva, Presidente da Federação dos

Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais - Fetaemg -; Paulino Cícero

de Vasconcellos, Presidente do Sindicato da Indústria do Ferro no Estado de Minas

Gerais - Sindifer -; Carlos Alberto de Oliveira, Assessor de Meio Ambiente da

Federação de Agricultura do Estado de Minas Gerais - Faemg -, representando

Roberto Simões, Presidente da Faemg; e Bernardo de Vasconcelos, Presidente da

Associação Mineira de Silvicultura, que são convidados a tomar assento à mesa. A

Presidência concede a palavra ao Deputado Carlos Gomes, representando o

Deputado Almir Paraca, autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

das notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião.

Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a

discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação

Final dos Projetos de Lei nºs 2.889 e 2.904/2008. 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 Fábio Avelar e Almir Paraca em que solicitam seja

realizada reunião de audiência pública para ouvir a Sra. Cleide Izabel Pedrosa de

Melo, Diretora-Geral do Instituto Mineiro de Gestão das Águas - Igam -, sobre a

instituição da política governamental para cobrança pelo uso dos recursos hídricos no

Estado; Délio Malheiros em que solicita seja realizada reunião de audiência pública,

na cidade de Itamarandiba, para discutir a efetiva implementação do Parque Estadual

da Serra Negra; Sávio Souza Cruz em que solicita seja realizada reunião de
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audiência pública para discutir a aprovação e a implantação do loteamento Vila

Castela II, no Município de Nova Lima, tendo em vista a ocorrência de danos

ambientais; Almir Paraca em que solicita seja realizada visita técnica, em companhia

da Deputada Estadual Ana Perugini (PT-SP), aos Municípios de Sapucaí-Mirim,

Camanducaia e Itapeva, para conhecer a realidade das nascentes do Rio Jaguari,

que supre com suas águas o Sistema Canteira de Abastecimento da Companhia de

Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp -; Fábio Avelar e Carlos

Gomes em que solicitam seja feito apelo ao Governador do Estado para que

determine aos órgãos competentes da administração pública estadual a implantaçao

de medidas compensatórias para atendimento da população do Município de Ponte

Nova, para que sejam aplicados recursos em proteção ambiental e programas

socioeconômicos. A Presidência acusa o recebimento dos requerimentos dos

Deputados Deiró Marra em que solicita seja realizada reunião de audiência pública,

no Município de Patrocínio, para discutir a implantação do complexo industrial da

empresa Galvani, e Dalmo Ribeiro em que solicita seja encaminhado pedido de

providência ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG -, com o intuito

de ampliar a oferta de crédito para a atividade de silvicultura por meio do fundo Pró-

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

parlamentares e dos convidados presentes, convoca os membros da Comissão para

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

Sala das Comissões, 31 de março de 2009.

Fábio Avelar, Presidente - Almir Paraca - Sávio Souza Cruz.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 24/3/2009

Às 14h33min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gustavo

Valadares, Adalclever Lopes 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 Adalclever

Lopes, dispensa a leitura 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 apreciar a matéria constante da pauta e a discutir e votar

proposições da Comissão. O Presidente acusa o recebimento das seguintes

proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs

2.843/2008 (Deputado Djalma Diniz); 2.694 e 2.846/2008 (Deputado Adalclever

Lopes) em turno único; 3.005/2009 (Deputado Rêmolo Aloise) no 1º turno. Passa-se à

2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é

aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 2.843/2008 com a Emenda nº 1 (relator:

Deputado Djalma Diniz). Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

os Requerimentos nºs 3.442, 3.455 e 3.466/2009. Os Requerimentos nºs 3.452 e

3.453/2009 foram aprovados com o voto contrário do Deputado Rêmolo Aloise.

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 Rêmolo Aloise em que solicita seja convocado o Diretor-

Geral do DER-MG para prestar informações acerca do andamento das obras da

ponte sobre o Rio Turvo, localizado na MG-050, no Município de Capitólio. A

Presidência registra a manifestação contrária do Deputado Rêmolo Aloise quanto ao

agendamento de visitas de parlamentares a titulares de órgãos do Poder Executivo.

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 31 de março de 2009.

Gustavo Valadares, Presidente - Wander Borges - Juninho Araújo - Ronaldo

Magalhães.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 25/3/2009

Às 9h3min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,

Antônio Genaro, Ruy Muniz e Vanderlei Miranda, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Ruy Muniz,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
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subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a discutir e votar proposições da Comissão e comunica o

recebimento da seguinte correspondência: ofícios do Sr. Paulo Emilio Gonçalves,

Gerente Regional de Assistência Social Centro-Sul da Prefeitura Municipal de Belo

Horizonte, convidando a Comissão para participar da reunião da Comissão Local de

Assistência Social - Clas - que será realizada em 25/3/2009; e do Sr. Edison Feital

Leite, Juiz de Direito, publicado no “Diário do Legislativo” de 21/3/2009. O Presidente

acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores

citados a seguir: Projetos de Lei nºs 1.242/2007 (Deputado Antônio Genaro);

3.045/2009 (Deputado Vanderlei Miranda); 3.075/2009 (Deputado Durval Ângelo), em

turno único. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Carlin Moura em que

solicita seja encaminhado ao Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos -

Conedh - pedido de providências com vistas ao reexame do Processo de Indenização

nº 594, cujo requerente é o Sr. Francisco de Assis Alves; Durval Ângelo (18) em que

solicita seja encaminhada à Defensoria Pública, ao Ministério Público, à Ouvidoria do

Sistema Penitenciário e à Corregedoria da Secretaria de Defesa Social cópia das

notas taquigráficas da reunião de audiência pública realizada no dia 19/3/2009, em

Boa Esperança, e do relatório da visita realizada à cadeia pública desse Município,

para tomada de providências em relação às denúncias e às reivindicações

apresentadas pelos detentos; seja encaminhado ao Defensor Público-Geral pedido de

providências para agilizar a realização de uma nova visita do grupo técnico da

Defensoria Pública à cadeia pública de Boa Esperança, e para averiguar a situação

prisional de Lucimara Figueiredo Maurício, que se encontra detida nessa cadeia; seja

encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de providências com vistas à

designação de Agentes Penitenciários, 2 Delegados, 2 Escrivães e 10 Agentes de

Polícia para a referida cadeia e à apuração das denúncias apresentadas por

detentos, que alegam estar recebendo alimentação de péssima qualidade nessa

unidade prisional; seja realizada reunião, com convidados que menciona, para

discutir, em audiência pública, a reforma da cadeia pública de Boa Esperança e a



____________________________________________________________________________
253

destinação de recursos para a construção de uma unidade da Associação de

Proteção e Assistência aos Condenados - Apac - nesse Município; seja encaminhado

ao Ministério Público pedido de providências para apurar as denúncias apresentadas

por detentos da cadeia pública de Boa Esperança, que alegam estar recebendo

alimentação de péssima qualidade, e para a realização de estudos com vistas a

possibilitar a entrada de alimentos trazidos por parentes aos detentos dessa cadeia

pública; seja encaminhado ao Prefeito Municipal de Boa Esperança pedido de

providências com vistas ao melhor atendimento médico aos detentos da cadeia

pública municipal e para que envide esforços visando à mobilização da comunidade

local para que se construa uma unidade da Apac nesse Município; seja encaminhado

ao Tribunal de Justiça do Estado pedido de providências com vistas à implementação

do Programa Novos Rumos como política de execução penal em Boa Esperança;

seja encaminhada manifestação de aplauso ao Chefe da Polícia Civil por não haver

denúncia de tortura na cadeia pública de Boa Esperança e por ter sido designado o

policial Eisenhower Soares de Almeida para efetuar a segurança dos Deputados

durante a visita àquela unidade prisional; seja encaminhado à Chefia da Polícia Civil

pedido de providências para agilidade na elaboração do inquérito sobre denúncia de

atos de violência e ateamento de fogo praticados por policiais militares contra

Agnaldo de Souza Miranda, em Itaúna; seja encaminhado à Corregedoria da Polícia

Militar pedido de providências para apuração dessa denúncia de atos de violência;

seja realizada, no Município de Itaúna, reunião, com convidados que menciona, para

obter, em audiência pública, esclarecimentos sobre a morte de Agnaldo de Souza

Miranda, ocorrida em 5/3/2009; seja encaminhado à Promotoria da Saúde pedido de

providências para que acione o Conselho Regional de Medicina com vistas a apurar

denúncia apresentada na reunião por Sônia Corrêa de Andrade Urbano contra o

médico Ednaldo Rodrigues Montenegro; seja encaminhado à Corregedoria da Fhemig

pedido de providências com relação a essa denúncia; seja encaminhado ao

Secretário de Estado de Defesa Social pedido de providências com vistas a informar

sobre as medidas adotadas pela referida Secretaria em relação aos Centros de

Internação Provisória - Ceips -, localizados nos Bairros Santa Tereza e Horto, onde

dois jovens foram mortos no período de uma semana; Ruy Muniz em que solicita seja
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realizada reunião conjunta com a Comissão de Segurança Pública, para debater, em

audiência pública, com os convidados que menciona, a situação funcional dos

agentes penitenciários do Estado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

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

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

Sala das Comissões, 1º de abril de 2009.

Durval Ângelo, Presidente - Antônio Genaro - Ruy Muniz - Vanderlei Miranda -

Gláucia Brandão - Maria Lúcia Mendonça.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 25/3/2009

Às 14h34min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Jayro Lessa,

Adelmo Carneiro Leão, Antônio Júlio, 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 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. Max Fernandes dos Santos,

Gerente Regional de Negócios da Caixa Econômica Federal; Euvaldo Bittencourt

Júnior, Gerente de Projetos da Secretaria Especial dos Direitos Humanos; 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; Aymbiré Francisco Almeida da Fonseca, Gerente-

Geral da Embrapa; e da Sra. Eliane Borges da Silva, Presidente da Fundaçaão

Cultural Palmares (19/3/2009); e do Sr. Perly Cipriano, Subsecretário de Promoção e

Defesa dos Direitos Humanos (21/3/2009). O Presidente acusa o recebimento das

seguintes proposições, no 1º turno, para as quais designou os relatores citados a

seguir: Projetos de Lei nºs 1.065/2007 e 3.008/2009 (Deputado Lafayette de

Andrada); 1.505/2007 (Deputado Inácio Franco); 2.838/2009 (Deputado Juarez
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Távora) e 3.057/2009 (Deputado Antônio Júlio). 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 1.976/2007 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Política

Agropecuária e Agroindustrial, e 3.008/2009 na forma do Substitutivo nº 1, da

Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Lafayette de Andrada); e

3.057/2009 (relator: Deputado Antônio Júlio). 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 Zé Maia, Jayro Lessa, Adelmo Carneiro Leão, Antônio Júlio, Inácio

Franco, Juarez Távora e Lafayette de Andrada em que solicitam seja encaminhado

ao Governador do Estado pedido de providências com vistas à prorrogação do prazo

para pagamento do imposto sobre a propriedade de veículos automotores - IPVA -

para veículos tipo caminhão e caminhão-trator, com a cota única ou a 1ª parcela

vencendo a partir de 15/6/2009; e Antônio Júlio em que solicita seja realizada reunião

de audiência pública para debater o Decreto nº 45.025, de 27/1/2009, que altera a

regulamentação do ICMS. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece

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

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

Sala das Comissões, 1º de abril de 2009.

Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa - Adelmo Carneiro Leão - Inácio Franco - Juarez

Távora - Lafayette de Andrada.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 25/3/2009

Às 14h37min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas Rosângela Reis

e Cecília Ferramenta e o Deputado Walter Tosta, 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 Walter

Tosta, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
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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. Fernando Antônio Pereira Cançado, Diretor de Coordenação do

Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações de Minas Gerais, publicado no

“Diário do Legislativo”, de 19/03/2009. O Presidente acusa o recebimento das

seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir Projetos

de Lei nºs 3.033, 3.043 e 3.053/2009 (Deputado Walter Tosta); 3.046/2009 (Deputada

Cecília Ferramenta); 3.063 e 3.066/2009 (Deputado Elmiro Nascimento); e 3.073 e

3.076/2009 (Deputado Ivair Nogueira), em turno único. A Presidência interrompe a 1ª

Parte da reunião para ouvir os Srs. Shakespeare Martins de Jesus, Secretário de

Imprensa e Comunicação da Central Única de Trabalhadores de Minas Gerais - CUT

- MG -, Wagner Francisco Alves Pereira, Secretário Executivo da CUT - MG -; e David

Eliudi Silva, Diretor Financeiro da Nova Central Sindical de Trabalhadores de Minas

Gerais, para tratarem de assuntos referentes ao Pacto da Ação Sindical no âmbito do

Estado. A Deputada Rosângela Reis, na condição de autora do requerimento que

motivou o debate, tece suas considerações iniciais; logo após, passa-se 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 1.055/2007, 2.954/2008 e 3.016/2009

(relatora: Deputada Cecília Ferramenta); 2.807/2008, 2.942, 2.970, 2.999, 3.019 e

3.022/2009 (relator: Deputado Walter Tosta); 2.978 e 2.982/2009 (relator: Deputado

Ivair Nogueira); 2.957/2008 e 2.990/2009 (relator: Deputado Elmiro Nascimento); e

2.995/2009 (relatora: Deputada Rosângela Reis) que receberam parecer por sua

aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os

Requerimentos nºs 3.450, 3.451, 3.461 e 3.473/2009. Submetidos a discussão e

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos

Projetos de Lei nºs 2.879 e 2.912/2008. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. A
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Deputada Rosângela Reis passa a Presidência ao Deputado Walter Tosta e

apresenta requerimento em que solicita sejam ouvidos, na reunião, representantes de

entidades sindicais, para tratarem de assuntos referentes ao Pacto da Ação Sindical

no âmbito do Estado. Colocado em votação, é o requerimento aprovado.

Reassumindo a Presidência e cumprida a finalidade da reunião, a Deputada

Rosângela Reis agradece a presença dos parlamentares e dos convidados, convoca

os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da

ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 1º de abril de 2009.

Walter Tosta, Presidente - Cecília Ferramenta - Elmiro Nascimento.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 26/3/2009

Às 9h39min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Tenente Lúcio,

Carlos Gomes e Juninho Araújo (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 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 3.462 e

3.463/2009. PASSA-SE À 3ª FASE DA 2ª PARTE (ORDEM DO DIA),

COMPREENDENDO A DISCUSSÃO E A VOTAÇÃO DE proposições da Comissão.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos do

Deputado Tenente Lúcio em que solicita seja realizada reunião de audiência pública,

no Município de Tupaciguara, para debater o potencial e o desenvolvimento turístico

da região, em especial o fomento da pesca esportiva na represa de Tupaciguara; e

seja formulada manifestação de aplauso ao Conselho de Pastores de Uberlândia, na
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pessoa do Pastor Jacyr Cairon Carneiro, pela campanha realizada em prol da doação

de sangue, a fim de garantir estoques nos bancos de sangue de Uberlândia.

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de abril de 2009.

Tenente Lúcio, Presidente - Eros Biondini - Antônio Carlos Arantes - Carlos Gomes.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 31/3/2009

Às 10h14min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Fábio Avelar,

Sávio Souza Cruz, Almir Paraca, Carlos Gomes e Délio Malheiros, membros da

supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados João Leite e

Adalclever Lopes. 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 o andamento das providências

necessárias para a execução da alça viária de interligação da BR-356 à MG-030,

entre Belo Horizonte e Nova Lima, autorizada pela Lei nº 18.042, de 2009, e discutir e

votar proposições da Comissão. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para

ouvir a Sra. Marília Fernandes Zazá Von Dollinger, Supervisora de Estudos, Projetos

e Meio Ambiente do Departamento, representando Sebastião Donizete de Souza,

Superintendente Regional do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de

Transporte no Estado de Minas Gerais - DNIT -; e os Srs. Leomar Fagundes de

Azevedo, Assessor da Diretoria de Projetos, representando José Élcio Santos

Monteze, Diretor-Geral do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais -

DER - MG -; Carlos Roberto Rodrigues, Prefeito de Nova Lima; Ubirajara Pires Glória,

Presidente da Associação dos Amigos do Bairro Belvedere; Cândido Bernardes

Lamounier, Vice-Presidente da Associação dos Moradores do Bairro Alto Santa Lúcia,

representando Lúcia de Macedo Soares Poli, Presidente da Associação dos
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Moradores do Bairro Alto Santa Lúcia; Marcelo Marinho Franco, Presidente da União

das Associações de Bairros da Zona Sul; Márcio Doti, Diretor de Jornalismo da Rádio

Itatiaia; Eduardo Costa, jornalista da Rádio Itatiaia, os quais são convidados a tomar

assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Sávio Souza Cruz,

autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais.

Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições.

Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas

taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 1ª

Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Na fase de discussão

do parecer do relator, Deputado Fábio Avelar, que conclui pela aprovação do Projeto

de Lei nº 2.771/2008, na forma do Substitutivo nº 1, no 1º turno, o Presidente defere o

pedido de vista do Deputado Almir Paraca. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem

do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. O Projeto de Lei nº 2.692/2008 tem sua discussão adiada,

atendendo-se a requerimento do Deputado Fábio Avelar, aprovado pela Comissão.

Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados requerimentos do Deputado Sávio Souza Cruz (3) em que solicita seja

encaminhado ao DNIT, pedido de providências junto ao Conselho Estadual de

Política Ambiental - Copam - para que seja iniciado com urgência o licenciamento

ambiental do projeto de ligação viária entre a BR-356 e a MG-030; seja encaminhado

ao Ministério Público do Estado pedido de anulação dos licenciamentos ambientais

dos empreendimentos Leroy Merlin e da expansão do BH Shopping, realizados pelo

Município de Belo Horizonte; e seja encaminhado à Secretaria de Estado de Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pedido de que sejam realizados pelo

Copam os licenciamentos ambientais referentes aos empreendimentos Leroy Merlin e

à expansão do BH Shopping. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares e dos convidados, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião extraordinária de amanhã, às 10h30min, para

apreciar o Parecer para o 1º Turno do Projeto de Lei n° 2.771/2008, determina a
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lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 1º de abril de 2009.

Fábio Avelar, Presidente - Carlos Gomes - Dalmo Ribeiro Silva.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

“MENSAGEM Nº 351/2009*

Belo Horizonte, 31 de março de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Ao amparo de competência que privativamente me confere o inciso V do art. 90 da

Constituição do Estado, cumpre-me encaminhar à consideração dessa egrégia

Assembleia o anexo projeto de lei, que cria a Agência Reguladora de Águas e

Saneamento do Estado de Minas Gerais – ARAS-MG.

Trata-se, como se verá, de iniciativa do mais relevante interesse público, eis que a

entidade a ser implantada terá por objetivo regular e fiscalizar a prestação e a

comercialização dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento

sanitário no Estado de Minas Gerais. Em formato abrangente mas abstraindo das

correspondentes atividades de planejamento alheias a seu objetivo, a proposta para a

futura agência reguladora – a funcionar em regime de autarquia especial – inclui sua

finalidade, competências, especificação de serviços, sustentatibilidade econômico-

financeira, estrutura orgânica, patrimônio, receitas e pessoal.

O projeto, ademais, coaduna-se com a legislação pertinente e em vigor, a partir de

normas constitucionais consubstanciadas no inciso XIX do art. 37, da Constituição

Federal, e no inciso I do § 4°do art. 14 da Constit uição do Estado. Na esfera

infraconstitucional, outrossim, há que remeter à Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro

de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico e com a qual

faz coro a presente proposta.

Conto, portanto, com a prioritária atenção desse Legislativo, para a tramitação do

projeto em regime de urgência.

Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 3.186/2009

Cria a Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Estado de Minas Gerais –
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ARAS-MG, e dá outras providências.

CAPÍTULO I

DA CRIAÇÃO, DA FINALIDADE E DAS COMPETÊNCIAS

Art. 1º - Fica criada a Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Estado de

Minas Gerais – ARAS-MG, autarquia sob regime especial, vinculada à Secretaria de

Estado de Desenvolvimento Regional e Políticas Urbanas–SEDRU, com sede e foro

na capital do Estado e prazo de duração indeterminado.

Parágrafo único - A natureza de autarquia especial conferida à ARAS-MG é

caracterizada por autonomia administrativa, financeira, técnica e patrimonial, e pela

estabilidade parcial dos mandatos de seus dirigentes.

Art. 2º - A ARAS-MG tem por finalidade regular e fiscalizar a prestação e a

comercialização dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento

sanitário no Estado de Minas Gerais, competindo-lhe:

I – supervisionar, controlar e avaliar as ações e atividades decorrentes do

cumprimento da legislação específica ao abastecimento de água e de esgotamento

sanitário;

II – regular e disciplinar, em caráter normativo, e fiscalizar, por intermédio do uso do

poder de polícia, a prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e de

esgotamento sanitário, e a aplicação das respectivas tarifas no território estadual;

III – elaborar normas, no âmbito de sua atuação, sobre regulação técnica e

econômica, visando à melhoria da prestação dos serviços, otimização de custos,

segurança de instalações e atendimento aos usuários, observados os parâmetros

estabelecidos na legislação pertinente e nos instrumentos de delegação;

IV – celebrar convênios com Municípios que disponham de entidade própria para

prestação de serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, com a

finalidade de, por delegação da ARAS - MG, exercer as atribuições e competências

desta no território daqueles;

V – estabelecer e disciplinar o regime tarifário relativo aos serviços públicos de

abastecimento de água e de esgotamento básico, de forma a garantir a eficiência, a

equidade, o uso racional dos recursos naturais, a defesa dos direitos dos usuários e o

equilíbrio econômico-financeiro da operação;
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VI – analisar os custos e o desempenho econômico-financeiro da prestação dos

serviços, sob a ótica da modicidade das tarifas, das estruturas tarifárias e da

razoabilidade de propostas de revisão ou reajuste apresentadas pelo prestador dos

serviços;

VII – fiscalizar a qualidade dos serviços prestados, em atendimento aos dos

requisitos estabelecidos na legislação aplicável;

VIII – estabelecer padrões de qualidade para a prestação dos serviços, observando

o disposto na legislação aplicável;

IX – participar da elaboração e supervisionar a implementação da Política Estadual

de Saneamento Básico e do Plano Estadual de Saneamento Básico;

X – elaborar estudos para subsidiar a aplicação de recursos financeiros do Estado

em obras e serviços de distribuição de água e de esgotamento sanitário;

XI – promover estudos visando ao incremento da qualidade e da eficiência dos

serviços prestados e do atendimento a consultas dos usuários, dos prestadores dos

serviços e dos entes delegatários;

XII – aplicar sanções e penalidades ao prestador de serviços, nos termos da

legislação pertinente;

XIII – celebrar convênios e contratos com órgãos e entidades internacionais,

federais, estaduais e municipais e com pessoas jurídicas de direito privado, no âmbito

de sua área de atuação;

XIV – elaborar e aprovar seu regimento interno; e

XV – administrar o quadro de pessoal, o patrimônio material, os recursos

financeiros que integram a estrutura do órgão.

§ 1º - Compete ainda à ARAS-MG exercer suas atribuições e competências nos

Municípios que delegarem a prestação dos serviços públicos de abastecimento de

água e de esgotamento sanitário às empresas públicas, sociedades de economia

mista e suas subsidiárias, vinculadas ao Estado.

§ 2º - A ARAS-MG poderá exercer, mediante delegação do ente interessado, as

funções de regulação, controle e fiscalização dos serviços públicos de abastecimento

de água e esgotamento sanitário de competência da União e dos Municípios.

CAPÍTULO II
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DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE

ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Art. 3º - Os serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário

são considerados essenciais e têm sua prestação baseada nos seguintes princípios

fundamentais:

I – promoção das necessidades da vida e do bem-estar da população;

II – preservação da saúde pública e do meio ambiente, especialmente dos recursos

hídricos;

III – viabilização do desenvolvimento social e econômico;

IV – estímulo ao uso racional e prioritário dos recursos disponíveis; e

V – promoção da modicidade das tarifas e do equilíbrio econômico-financeiro dos

contratos de concessão e permissão.

Art. 4° - A regulação dos serviços de abastecimento  de água e de esgotamento

sanitário tem como objetivos fundamentais:

I – zelar pela qualidade dos serviços prestados e pela modicidade das tarifas

cobradas;

II – fazer cumprir a legislação pertinente aos serviços e, em especial, os contratos

de concessão e permissão;

III – promover a estabilidade nas relações entre o titular, o prestador e os usuários

dos serviços;

IV – coibir práticas abusivas em relação aos usuários, mediante instrução ao

prestador dos serviços sobre suas obrigações;

V – estimular a expansão e a modernização dos serviços, visando a sua

universalização e a melhoria dos padrões de qualidade; e

VI – estimular o aumento da eficiência do setor.

Art. 5° - As atividades de regulação compreendem a normalização, a fiscalização e

o controle dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, e a

aplicação das sanções cabíveis, nos termos da legislação pertinente.

§ 1° - A normalização compreende a aplicação de nor mas legais ao titular dos

serviços regulados e a edição de normas, por meio de resoluções, no âmbito de

atuação da ARAS-MG, objetivando a prestação adequada dos serviços.
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§ 2° - A fiscalização consiste na verificação contí nua dos serviços regulados,

objetivando apurar a conformidade de sua prestação com a legislação aplicável.

§ 3° - O controle abrange a implementação de medida s e ações, no âmbito de

competência da entidade reguladora, visando ao cumprimento das normas

pertinentes, de forma a assegurar a prestação adequada dos serviços.

§ 4° - As sanções cabíveis serão aplicadas ao prest ador do serviço por infração

apurada em procedimento administrativo, no qual serão assegurados o contraditório e

a ampla defesa.

Art. 6º - A regulação dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento

sanitário compreende atividades de caráter econômico e técnico.

§ 1° - A regulação econômica consiste na fiscalizaç ão, análise e controle das tarifas

e estruturas tarifárias aplicadas aos serviços, com a verificação do cumprimento de

normas, do atendimento aos princípios da modicidade das tarifas, do equilíbrio

econômico-financeiro dos contratos de concessão e permissão, e do aumento da

competitividade do setor em nível nacional.

§ 2° - A regulação técnica compreende a fiscalizaçã o, análise e controle dos

padrões de qualidade dos serviços, com a verificação do cumprimento de normas e

do atendimento dos requisitos de regularidade, continuidade, eficiência, segurança,

atualidade e generalidade na sua prestação.

Art. 7° - Sem prejuízo dos encargos previstos na le gislação aplicável, constituem

obrigações do prestador de serviços de abastecimento de água e esgotamento

sanitário:

I – prestar serviços de acordo com as condições e padrões estabelecidos na

legislação pertinente e no respectivo instrumento de delegação, em especial quanto

aos padrões de qualidade dos serviços, à conservação dos bens consignados para a

prestação, à universalização do atendimento e aos níveis de eficiência dos custos;

II – submeter-se ao poder regulador da ARAS-MG, facilitando sua ação e

cumprindo suas determinações;

III – elaborar e apresentar à ARAS-MG o Plano de Exploração dos Serviços,

definindo as estratégias de operação, a previsão das expansões e os recursos

previstos para investimento;
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IV – resguardar o direito dos usuários à prestação adequada do serviço;

V – atender aos usuários dentro de padrões de sociabilidade e eficiência, prestar-

lhes informações solicitadas e tomar as providências que forem cabíveis no seu

âmbito de atuação;

VI – manter serviço específico, gratuito, eficiente e de fácil acesso, para

atendimento às reclamações dos usuários;

VII – manter ao alcance da entidade reguladora os registros das reclamações dos

usuários, apresentando, na forma e na periodicidade definida pela ARAS-MG,

relatório das ocorrências;

VIII – cumprir as normas regulamentares emitidas pela entidade reguladora,

inclusive quanto ao atendimento ao usuário;

IX – realizar os investimentos requeridos para a execução dos planos de expansão,

manutenção dos sistemas e melhoria da qualidade da prestação dos serviços, nos

termos da legislação aplicável;

X – publicar, com a periodicidade e na forma definida pela ARAS-MG, informações

gerais e específicas sobre a prestação dos serviços, qualidade, ocorrências

operacionais relevantes, investimentos realizados e outras informações que se

fizerem necessárias;

XI – atender aos pedidos de informações e de esclarecimentos formulados pela

ARAS-MG, sobre aspectos relacionados à prestação dos serviços;

XII – promover as medidas necessárias para ligações dos usuários aos sistemas,

medição dos volumes consumidos e faturamento dos serviços prestados, nos termos

das normas aplicáveis;

XIII – cobrar dos usuários pela prestação dos serviços e impor, quando for o caso,

sanções aos inadimplentes, observados os valores e condições estabelecidos nas

normas aplicáveis;

XIV – propor à ARAS-MG mudanças e ajustes no Plano de Exploração dos

Serviços, com base na experiência de operação dos sistemas e nas tendências

verificadas na expansão física e demográfica de sua área de atuação; e

XV – fiscalizar as instalações e formas de utilização dos serviços pelos usuários,

orientando-os para mudanças e impondo as devidas sanções, quando for o caso, nos
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termos das normas aplicáveis.

§ 1° - As especificações, conteúdo e prazo de apres entação do Plano de

Exploração dos Serviços a que se refere o inciso III deste artigo serão objeto de

resolução da ARAS-MG.

§ 2° - O prestador dos serviços de abastecimento de  água e esgotamento sanitário

será fiscalizado pela ARAS-MG, em caráter contínuo, quanto aos aspectos contábeis

e financeiros e ao desempenho técnico-operacional.

Art. 8º - São direitos dos usuários de serviços de abastecimento de água e

esgotamento sanitário:

I – receber os serviços, dentro das condições e padrões estabelecidos nas normas

aplicáveis;

II – obter do prestador de serviços:

a) em tempo hábil, a ligação do seu domicílio ou estabelecimento às redes de água

ou de esgotos disponíveis;

b) informações detalhadas relativas às suas contas de abastecimento de água e

esgotamento sanitário e a outros serviços realizados pelo prestador;

c) verificações gratuitas dos instrumentos de medição, a cada três anos, ou em

qualquer tempo quando constatado erro nestes instrumentos;

d) informação prévia sobre quaisquer alterações e interrupções na prestação dos

serviços decorrentes de manutenção programada, com indicação dos períodos e

alterações previstas e das medidas mitigadoras a serem oferecidas; e

e) informações, diretamente ou por instrumento de divulgação adequado, de

acidentes ocorridos no sistema que afetem a prestação regular dos serviços, com

indicação dos períodos e alterações previstas e das medidas mitigadoras;

III – recorrer à ARAS-MG, no caso de não atendimento ou por atendimento

inadequado de suas reclamações por parte do prestador de serviços; e

IV – obter informações do titular, do prestador e da entidade reguladora, sobre os

planos de expansão e investimentos previstos que possam afetar o seu atendimento

futuro.

Art. 9º - São deveres dos usuários dos serviços de abastecimento de água e

esgotamento sanitário, sem prejuízo de outros previstos na legislação pertinente:
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I – utilizar, de modo adequado, os serviços de abastecimento de água e

esgotamento sanitário, mantendo em condições adequadas as instalações internas

do respectivo domicílio ou estabelecimento;

II – colaborar com a preservação dos recursos hídricos, controlando os

desperdícios e perdas na sua utilização;

III – observar, no uso dos sistemas de saneamento básico, os padrões permitidos

para lançamento na rede coletora, responsabilizando-se por todo e qualquer dano

causado ao sistema e aos recursos hídricos por lançamentos indevidos; e

IV – quitar, dentro dos prazos, as faturas referentes aos serviços de abastecimento

de água e esgotamento sanitário e a outros serviços realizados pelo prestador,

conforme valores estabelecidos nas normas aplicáveis.

CAPÍTULO III

DO REAJUSTE DAS TARIFAS

Art. 10 - Os reajustes e revisões das tarifas serão autorizados mediante resolução

da ARAS-MG e objetivarão assegurar o equilíbrio econômico-financeiro da prestação

e a modicidade das tarifas, observando, em todos os casos, a publicidade dos novos

valores e viabilizando as seguintes medidas:

I – gerar os recursos necessários à realização dos investimentos;

II – recuperar os custos da prestação do serviço, em regime de eficiência,

entendendo-se como tais:

a) as despesas administráveis com mão-de-obra, materiais, serviços de terceiros e

provisões;

b) as despesas não administráveis com energia elétrica, material de tratamento,

telecomunicação, combustíveis, lubrificantes, impostos e taxas;

c) as quotas de depreciação e amortização;

d) eventuais perdas financeiras; e

III – recuperar adequadamente o capital investido pelos prestadores de serviços.

§ 1º - A taxa de remuneração deverá ser de, no mínimo, doze por cento,

considerando o imobilizado líquido corrigido monetariamente.

§ 2° - A autorização a que se refere o “caput” depe nderá de manifestação da

entidade reguladora no prazo de trinta dias a contar do recebimento de solicitação
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fundamentada e justificada do prestador acerca do pedido de reajuste ou revisão.

§ 3° - No prazo de até cinco dias úteis da apresent ação dos fundamentos e

justificativa do pedido de reajuste ou revisão a que se refere § 2º, a entidade

reguladora poderá solicitar esclarecimentos adicionais ao prestador dos serviços ou

ordenar diligências para verificação dos dados fornecidos, ficando o prazo a que se

refere o § 2º suspenso até o atendimento dos esclarecimentos solicitados.

§ 4º - As perdas financeiras decorrentes da postergação da divulgação do reajuste

ou revisão tarifária, ou do início de sua vigência, nos termos dos arts. 37 e 39 da Lei

Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, deverão ser compensadas no cálculo do

reajuste ou revisão a ser concedido pela ARAS-MG.

§ 5° - A recuperação dos custos incorridos se dará pela inflação mensurada pelo

IGP-M ou, na sua ausência, pelo índice que vier a substituí-lo.

CAPÍTULO IV

DA ESTRUTURA ORGÂNICA

Art. 11 - Integrarão a estrutura da ARAS-MG uma Diretoria Colegiada, composta

por três membros, nomeados pelo Governador do Estado, com mandatos não

coincidentes de quatro anos, admitida uma única recondução, e mais uma

Procuradoria, uma Auditoria Setorial, uma Assessoria de Comunicação e uma

Ouvidoria.

§ 1º - As competências da Diretoria Colegiada e das unidades previstas no “caput”,

e a denominação e competências das unidades da estrutura orgânica complementar

serão estabelecidas em decreto.

§ 2º - Os integrantes da Diretoria Colegiada serão indicados e nomeados pelo

Governador do Estado, após aprovação prévia da Assembleia Legislativa, nos termos

da alínea “d”, inciso XXIII do art. 62 da Constituição do Estado.

§ 3º - Dentre os membros da Diretoria Colegiada, o Governador do Estado nomeará

um Diretor-Geral, com mandato de quatro anos.

Art. 12 - A exoneração imotivada de dirigentes da ARAS-MG somente poderá

ocorrer nos quatro meses iniciais dos respectivos mandatos.

§ 1º - Após o prazo a que se refere o “caput”, os dirigentes da ARAS-MG somente

perderão o mandato em decorrência de renúncia, de condenação judicial transitada
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em julgado, de decisão definitiva em processo administrativo disciplinar ou de

descumprimento injustificado de acordo de resultados da autarquia, ficando também

ressalvada toda e qualquer outra hipótese para desligamento prevista em lei.

§ 2º - Instaurado procedimento administrativo para apuração de irregularidades,

poderá o Governador do Estado, no interesse da Administração, afastar o dirigente da

ARAS-MG até a sua conclusão, sem que este afastamento implique prorrogação do

mandato ou extensão do prazo inicialmente previsto para seu término.

Art. 13 - Aos dirigentes da ARAS-MG é vedado o exercício de qualquer outra

atividade profissional, empresarial, sindical, em outras entidades sujeitas à regulação,

ou de direção político-partidária.

Parágrafo único - É vedado ainda aos dirigentes manter interesse direto ou indireto

nas entidades prestadoras dos serviços públicos de abastecimento de água e

esgotamento sanitário, deter participação societária superior a cinco por cento do

número total de ações em entidade sujeita à regulação da ARAS-MG, ou exercer

função ou cargo nestas entidades.

Art. 14 - Até um ano após deixar o cargo, é vedado ao ex-dirigente representar

qualquer pessoa natural ou jurídica e respectivos interesses perante a ARAS-MG.

Parágrafo único - Durante o prazo estabelecido no caput é vedado, ainda, ao ex-

dirigente, utilizar em benefício próprio informações privilegiadas obtidas em

decorrência do cargo exercido, sob pena de incorrer em ato de improbidade.

CAPÍTULO V

DO PATRIMÔNIO E DAS RECEITAS

Art. 15 - Constituem patrimônio da ARAS-MG os bens e direitos de sua

propriedade, e os que lhe forem atribuídos ou que venha a adquirir ou incorporar.

Art. 16 - Constituem receitas da ARAS-MG:

I – o produto resultante da arrecadação, em Minas Gerais, da Taxa de Fiscalização

sobre Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Saneamento – TFAS, que

corresponderá a dez centésimos por cento da receita anual proveniente da prestação

dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, descontados os

impostos sobre o faturamento;

II – o produto da execução de sua dívida ativa;



____________________________________________________________________________
270

III – as dotações consignadas no orçamento do Estado, créditos especiais, créditos

adicionais e transferências e repasses que lhe forem conferidos;

IV – os recursos provenientes de convênios, acordos ou contratos celebrados com

entidades e organismos nacionais e internacionais;

V – as doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados;

VI – os valores decorrentes da venda ou aluguel de bens móveis e imóveis de sua

propriedade;

VII – os valores apurados na aplicação de sanções pecuniárias, nos termos do § 4º

do art. 5º desta lei;

VIII – a retribuição por serviços de qualquer natureza prestados a terceiros; e

IX – os recursos decorrentes da cobrança de emolumentos administrativos.

Parágrafo único - Os valores cuja cobrança for atribuída por lei à ARAS-MG,

apurados administrativamente e não recolhidos no prazo estipulado, serão inscritos

em dívida ativa própria da autarquia e servirão de título executivo para cobrança

judicial, na forma da lei.

CAPÍTULO VI

DO PESSOAL

Art. 17 - Ficam instituídas as seguintes carreiras na estrutura de pessoal da ARAS-

MG:

I – Especialista em Regulação de Águas e Saneamento; e

II – Técnico em Regulação de Águas e Saneamento.

§ 1º - Ficam criados 20 cargos de Especialista em Regulação de Águas e

Saneamento e 30 cargos de Técnico em Regulação de Águas e Saneamento.

§ 2º - As carreiras tratadas neste artigo serão objeto de lei específica.

Art. 18 - O quantitativo de DAI-unitário, a que se refere o Anexo IV da Lei Delegada

nº 175, de 26 de janeiro de 2007, destinado à ARAS-MG, são os contantes no Anexo

I desta lei.

Art. 19 - Ficam destinados à ARAS-MG e incluídos no Quadro Geral de Cargos de

Provimento em Comissão a que se refere o “caput” do art. 1º da Lei Delegada nº 175,

de 2007, os cargos constantes no Anexo II desta lei.

§ 1º - Os cargos da Administração Superior da ARAS-MG, de que trata o § 1º do
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art. 1º da Lei Delegada nº 175, de 2007, são os constantes no item II.1 do Anexo II

desta lei.

§ 2º - Os cargos do Grupo de Direção e Assessoramento da Administração

Autárquica e Fundacional, de que trata o “caput” do art. 1º da Lei Delegada nº 175, de

2007, lotados na ARAS-MG são os constantes no item II.2 do Anexo II desta Lei.

§ 3º - Os cargos a que se refere o “caput” deste artigo e as formas de recrutamento

correspondentes serão definidos em regulamento.

§ 4º - Ao cargo de Diretor-Geral ficam atribuídas as prerrogativas, direitos, garantias

e a política remuneratória do Secretário de Estado e, aos cargos dos Diretores, as

condições de Secretário Adjunto.

CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 20 - A ARAS-MG celebrará Acordo de Resultados, nos termos da Lei nº 17.600,

de 1º de julho de 2008.

Art. 21 - A ARAS-MG poderá contratar temporariamente especialistas, nos termos

da legislação pertinente.

Art. 22 - Aplicam-se aos Diretores, servidores e contratados da ARAS-MG as

disposições do Decreto nº 43.885, de 4 de outubro de 2004, que dispõe sobre o

Código de Conduta Ética do Servidor Público e da Alta Administração Estadual.

Art. 23 - Na primeira gestão da ARAS-MG, o Diretor-Geral e os dois Diretores serão

nomeados diretamente pelo Governador do Estado para mandatos, respectivamente,

de quatro, três e dois anos.

Art. 24 - Os servidores das carreiras do Poder Executivo Estadual poderão ser

cedidos para exercício na ARAS-MG.

Art. 25 - Os valores obtidos pela aplicação das sanções pecuniárias serão

destinadas ao Fundo Estadual de Promoção dos Direitos Humanos, criado pela Lei nº

13.666, de 21 de julho de 2000, até a criação do Fundo Estadual de Saneamento

Básico de Minas Gerais, nos termos do art. 13 da Lei Federal nº 11.445, de 5 de

janeiro de 2007.

Art. 26 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO I
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(a que se refere o art. 18 da lei nº /2009.)

“ANEXO IV

QUANTITATIVOS DE DAI-UNITÁRIO, FGI-UNITÁRIO E GTE-UNITÁRIO

ATRIBUÍDOS ÀS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES DO PODER EXECUTIVO.

(a que se referem o § 2º do art. 2º, o § 4º do art. 8º, o §§ 2º do art. 12 e o inciso I do §

1º do art. 14 da Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro de 2007)

IV.1 - QUANTITATIVOS DE DAI-UNITÁRIO, FGI-UNITÁRIO E GTE-UNITÁRIO

ATRIBUÍDOS ÀS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES DO PODER EXECUTIVO

* - A tabela contendo as informações mencionadas acima foi publicada no “Diário

do Legislativo” de 3.4.2009.

ANEXO II

(a que se referem os §§ 1º e 2º e “caput” do art. Da Lei nº /2009.)

QUANTITATIVO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

II.1 – CARGOS EM COMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

* - A tabela contendo as informações mencionadas acima foi publicada no “Diário

do Legislativo” de 3.4.2009.

II.2 – QUANTITATIVO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DO

GRUPO DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO – DAI

* - A tabela contendo as informações mencionadas acima foi publicada no “Diário

do Legislativo” de 3.4.2009.

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

Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 208, c/c o art. 102, do

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com texto original.

“MENSAGEM Nº 353/2009*

Belo Horizonte, 1º de abril de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa Egrégia

Assembleia Legislativa, o projeto de lei incluso, que altera as Leis Delegadas nº 100,

de 29 de janeiro de 2003, e nº 175, de 20 de janeiro de 2007.

A providência consubstanciada no projeto tem por finalidade a criação de uma
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Ouvidoria na estrutura orgânica básica do Departamento de Estradas de Rodagem do

Estado de Minas Gerais – DER-MG, objetivando a correição dos procedimentos

administrativos, como também possibilitando a interação entre os usuários finais e o

poder público.

A acolhida da proposta pela augusta Assembleia Legislativa possibilitará a

concretização de um esforço em defesa da transparência e da efetivação de

mecanismos de interlocução com a sociedade civil.

Atenciosamente,

Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 3.187/2009

Altera as Leis Delegadas nº 100, de 29 de janeiro de 2003, e nº 175, de 20 de

janeiro de 2007.

Art. 1º - Fica criada, na estrutura orgânica básica do Departamento de Estradas de

Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER-MG, a Ouvidoria com as seguintes

competências:

I - formular e encaminhar as denúncias e queixas aos órgãos competentes, em

especial à Diretoria Colegiada, à Procuradoria e ao Ministério Público;

II - dar ciência de infringência a normas operacionais ao Diretor-Geral do DER-MG;

III - receber pedidos de informações, esclarecimentos e reclamações afetos à

autarquia e responder diretamente aos interessados; e

IV - produzir, semestralmente ou quando julgar oportuno, relatório circunstanciado

de suas atividades e encaminhá-lo à Diretoria-Geral e à Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas - SETOP.

§ 1º - A Ouvidoria atuará com independência e não se subordinará

hierarquicamente a qualquer órgão ou entidade.

§ 2º - O Diretor-Geral do DER-MG providenciará os meios adequados ao exercício

das atividades da Ouvidoria.

Art. 2º - O inciso III do art. 3º da Lei Delegada nº 100, de 29 de janeiro de 2003,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º - ...................................................

III - Unidades Administrativas:
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a) Gabinete;

b) Auditoria Seccional;

c) Procuradoria;

d) Ouvidoria;

e) Assessoria de Custos;

f) Assessoria de Licitações;

g) Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças;

h) Diretoria de Fiscalização;

i) Diretoria de Projetos;

j) Diretoria de Infra-Estrutura Rodoviária;

k) Diretoria de Operações; e

l) Diretoria de Gestão de Pessoas.

..............................................................”

Art. 3º - Fica destinado ao DER-MG e incluído no Quadro Geral de Cargos de

Provimento, a que se refere o caput do art. 1º da Lei Delegada nº 175, de 26 de

janeiro de 2007, um cargo de Ouvidor, com as seguintes atribuições:

I - ouvir as reclamações de qualquer cidadão, relativas à infringência de normas

procedimentais e, quando couber, manter sigilo da fonte e a proteção do denunciante;

II - receber denúncias de quaisquer violações de direitos individuais ou coletivos, de

atos legais, bem como qualquer ato de improbidade administrativa, praticados por

agentes públicos, vinculados direta ou indiretamente ao DER-MG;

III - promover as ações necessárias à apuração da veracidade das reclamações e

denúncias e, quando couber, tomar as providências necessárias ao saneamento das

irregularidades e ilegalidades constatadas; e

IV - produzir, semestralmente, ou quando oportuno, apreciações críticas sobre a

atuação do DER-MG, encaminhando-as à Diretoria Colegiada, ao Conselho de

Administração e à SETOP.

§ 1º - O Ouvidor será indicado e nomeado pelo Governador do Estado, após

aprovação prévia da Assembleia Legislativa.

§ 2º - É vedado ao Ouvidor ter interesse direto ou indireto em quaisquer empresas,

pessoas ou procedimentos sujeitos à área de atuação do DER-MG.
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§ 3º - Em função do disposto no caput, o item V.17.1 do Anexo V da Lei Delegada

nº 175, de 2007, passa a vigorar na forma constante do Anexo.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO

(a que se refere o § 3º do art. 3º da Lei nº , de de de 2009.)

“ANEXO V

(a que se referem o § 3º do art. 2º e os arts. 10, 11,16, 17 e 18 da Lei Delegada nº

175, de 26 de janeiro de 2007)

QUANTITATIVO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E DE

FUNÇÕES GRATIFICADAS ESPECÍFICAS CRIADAS E EXTINTAS E SUA

CORRELAÇÃO

.................................................................

V.17 – DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS

GERAIS – DER

V.17.1 – CARGOS EM COMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

* - A tabela contendo as informações mencionadas acima foi publicada no “Diário

do Legislativo” de 3.4.2009.

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

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

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 354/2009*

Belo Horizonte, 1º de abril de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Nos termos da competência privativa que me confere o inciso V do art. 90 da

Constituição do Estado, cumpre-me encaminhar o apenso projeto de lei – que diz de

se alterar a Lei nº 16.080, de 26 de abril de 2006 – à apreciação dessa egrégia

Assembleia.

A norma legal a ser alterada autoriza o Poder Executivo a contratar operação de

crédito com o Banco do Brasil S.A., para financiar a execução do Programa de

Melhoria de Ligações e Acessos Rodoviários no Vale do Rio Doce.



____________________________________________________________________________
276

Já a presente proposta inova ao ampliar o rol das modalidades de garantia a serem

oferecidas na operação: estão sendo incluídas as participações acionárias detidas

pelo Estado em empresas por ele controladas; direitos creditórios do Fundo de

Incentivo ao Desenvolvimento – FINDES; direitos creditórios advindos da

compensação devida ao Estado pela utilização de recursos hídricos e minerais; e

ativos remanescentes dos processos de dissolução da MINASCAIXA, e de alienação

do CREDIREAL e do BEMGE.

As novas disposições viabilizarão para o Tesouro Estadual a opção de troca de

algumas das atuais garantias, frente a melhores oportunidades na geração de rendas

adicionais provindas dos ativos. Essa flexibilidade operacional faz-se mais relevante

no momento que atravessamos, quando a crise econômica mundial já acarretou para

o Estado a redução dos recursos financeiros arrecadados.

Com base nessas premissas, confio em que esse Legislativo reservará especial

prioridade para a iniciativa.

Atenciosamente,

Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 3.188/2009

Altera a Lei nº 16.080, de 26 de abril de 2006, que autoriza o Poder Executivo a

contratar operação de crédito com o Banco do Brasil S.A. destinada à execução do

Programa de Melhoria de Ligações e Acessos Rodoviários no Vale do Rio Doce.

Art. 1º - O art. 3º da Lei nº 16.080, de 26 de abril de 2006, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 3º - Fica o Poder Executivo autorizado a oferecer como garantia para a

realização da operação de crédito de que trata esta lei, até o limite equivalente a

cento e vinte e cinco por cento do valor do financiamento:

I – ações preferenciais nominativas de emissão da Companhia Energética de Minas

Gerais S.A. – CEMIG, de titularidade da Administração direta ou indireta;

II – debêntures de emissão da CEMIG;

III – participações acionárias que o Estado detenha junto às empresas por ele

controladas, respeitados os limites da legislação em vigor;

IV – direitos creditórios do Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento – FINDES, nos
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termos do disposto no inciso V do art. 9º da Lei nº 15.981, de 16 de janeiro de 2006;

V – direitos creditórios originados de créditos devidos ao Estado de Minas Gerais,

referentes à compensação financeira pela utilização de recursos hídricos e recursos

minerais em território mineiro, respeitados os limites da legislação em vigor;

VI – ativos adquiridos pelo Estado de Minas Gerais em decorrência da extinção da

Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais – MINASCAIXA e da alienação das

ações representativas do controle acionário do Banco de Crédito Real de Minas

Gerais S.A. – CREDIREAL e do Banco do Estado de Minas Gerais S. A. – BEMGE.”

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

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.033/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Educacional Estrela - ACE -,

com sede no Município de Bocaiúva.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Cabe agora a esta

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.033/2009 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação Comunitária Educacional Estrela, com sede no Município de Bocaiúva,

entidade civil sem fins lucrativos, fundada em 1987, que tem por finalidade congregar

as pessoas daquela comunidade e implementar seu desenvolvimento.

Para cumprir os seus objetivos programáticos, fomenta projetos voltados para a

proteção da saúde da família, da maternidade, da infância, da adolescência e da

terceira idade e projetos alternativos para o ensino profissionalizante. Além disso,

desenvolve atividades assistenciais, educativas, culturais, esportivas e recreativas.
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A documentação anexada ao processo demonstra que a instituição desenvolve

iniciativas 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

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.033/2009, em turno

único.

Sala das Comissões, 1º de abril de 2009.

Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.043/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Domingos Sávio, o projeto de lei em tela visa a declarar de

utilidade pública o Centro do Adolescente Ativo, com sede no Município de São João

del-Rei.

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

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, 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 3.043/2009 pretende declarar de utilidade pública o Centro do

Adolescente Ativo, entidade sem fins lucrativos que tem como finalidade a defesa dos

interesses dos adolescentes, especialmente os que integram as famílias menos

favorecidas do Município de São João del-Rei. Com esse propósito, cria e mantém

programas em parceria com entidades públicas e privadas, oferecendo-lhes

condições especiais para o desenvolvimento de atividades ocupacionais rentáveis,

sem prejuízo de suas tarefas escolares, bem como proporcionando-lhes formação

integral, de acordo com as determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Dessa maneira, prepara as crianças e os adolescentes para o pleno exercício da
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cidadania, ajudando-os a realizar suas 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 3.043/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 1º de abril de 2009.

Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.046/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

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 Sabinópolis -

Apae de Sabinópolis, 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 3.046/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sabinópolis, que tem por finalidade precípua

promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas portadoras de deficiência,

especialmente a deficiência 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

proporcionem avanço científico e formação de pessoal técnico. Além disso, articula

junto ao poder público e a entidades privadas políticas que defendam os direitos da

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.046/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 1º de abril de 2009.

Cecília Ferramenta, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.053/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

utilidade pública a Associação Comunitária Esporte Lazer Casa Nova, 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 3.053/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária Esporte Lazer Casa Nova, entidade sem fins lucrativos que tem por

escopo promover atividades assistenciais no Município de Contagem. Na consecução

de seu propósito, desenvolve ações de assistência à criança, ao adolescente e ao

idoso; incentiva o esporte, o lazer e o turismo; organiza a melhoria das famílias

desprovidas de recursos, por meio da educação para o trabalho e do estímulo ao

desenvolvimento de aptidões artesanais.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.053/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 1º de abril de 2009.

Walter Tosta, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.698/2008
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Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Walter Tosta, o Projeto de Lei nº 2.698/2008 dispõe sobre

a instalação de sinalização tátil, sonora e visual nas dependências dos bens de uso

público, a fim de possibilitar acessibilidade aos deficientes visuais e auditivos.

Examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1,

que apresentou, vem a proposição a esta Comissão para receber parecer quanto ao

mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, XIV, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em comento pretende tornar obrigatória a instalação de sinalização

tátil, sonora e visual nas dependências dos bens de uso público, nos termos da NBR

9.050, de 2004, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT –, que trata da

acessibilidade dos deficientes visuais e auditivos.

A proposta está em consonância com o paradigma da integração da pessoa com

deficiência ao ambiente social, o qual tem orientado e, principalmente, transformado a

realidade, em que as diferenças eram motivo de segregação. A garantia de

acessibilidade é condição indispensável para a integração social e para a promoção

da autonomia da pessoa com deficiência.

O direito à acessibilidade é objeto das Leis Federais nºs 10.048 e 10.098, de 2000,

que prevêem a adequação de vias e espaços públicos, edifícios, mobiliário urbano e

meios de transporte e de comunicação. O Decreto Federal nº 5.692, de 2004, ao

regulamentar as leis mencionadas, define pessoa portadora de deficiência como

aquela que possui limitação ou incapacidade para o desempenho de atividade,

estabelecendo diferentes categorias de deficiência: física, auditiva, visual, mental e

múltipla.

Em âmbito estadual, a Lei nº 11.666, de 1994, regulamentada pelo Decreto nº

43.926, de 2004, e a Lei nº 17.785, de 2008, configuram-se como instrumento

importante para assegurar que as pessoas com deficiência não encontrem obstáculos

ao seu direito de ir e vir, garantindo que os edifícios e os espaços de uso público

possam ser freqüentados por elas.
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Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu que as

pretensões do autor da proposição já se encontram atendidas, tendo em vista a

existência da Lei nº 11.666, que no § 2º do art. 3º estabelece normas específicas

relativas à comunicação visual e auditiva, e da NBR 9.050, que disciplina

detalhadamente o assunto. Para aperfeiçoar o tratamento dado à matéria pela Lei nº

11.666 e afastar o entendimento de que, em virtude da sua redação, não se

aplicariam as normas da ABNT à comunicação visual e sonora, a Comissão de

Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo nº 1.

Em que pese a Lei nº 11.666 apresentar normas gerais, o “caput” do seu art. 1º faz

referência à pessoa com deficiência física, o que, devido às distinções expressas no

Decreto Federal nº 5.692, pode levar a uma interpretação restritiva de direito. Por sua

vez, a Lei nº 17.785 estabelece expressamente a observância das normas da ABNT

para a adaptação de espaços e bens de uso público e utiliza a expressão genérica

“pessoa portadora de deficiência”, que abarca todas as categorias de deficiência:

física, auditiva, visual, mental e múltipla. Para promover a correção conceitual e tornar

a norma mais genérica, impõe-se, portanto, a apresentação de emenda ao

Substitutivo nº 1.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.698/2008 na

forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda nº

1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Acrescente-se ao Substitutivo nº 1 o seguinte art. 1º, renumerando-se os demais:

“Art. 1º – O “caput” do art. 1º da Lei nº 11.666, de 9 de dezembro de 1994, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º – As disposições de ordem técnica constantes nesta lei e as prescrições da

Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT - sobre a adequação das

edificações e do mobiliário urbano à pessoa deficiente serão adotadas nos edifícios

de uso público para facilitar o acesso às suas dependências.”.”.

Sala das Comissões, 1º de abril de 2009.

Elmiro Nascimento, Presidente - Cecília Ferramenta, relatora - Walter Tosta.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.771/2008

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 2.771/2008 altera a Lei nº

14.309, de 19/6/2002, o art. 7° da Lei Delegada n° 125, de 25/1/2007, e dá outras

providências.

A matéria foi analisada pela Comissão de Constituição e Justiça, tendo recebido

parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade com as Emendas n°s 1 e 2,

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 altera diversos dispositivos da Lei Florestal mineira, tendo como

objetivo o aprimoramento dos mecanismos legais de proteção dos remanescentes

florestais nativos do Estado. Como principais alterações podemos relacionar: o

monitoramento eletrônico do transporte do carvão vegetal; o enrijecimento dos limites

e instrumentos de controle do consumo de carvão vegetal originado de formações

nativas do Estado pelas empresas consumidoras; a determinação dos novos e mais

onerosos critérios para a cobrança da reposição florestal; e a obrigatoriedade de as

empresas demonstrarem, por meio de um cronograma de plantio de florestas, a

capacidade do mercado de suprir sua demanda de carvão vegetal oriundo de

florestas de produção, consideradas as diversas fontes possíveis, inclusive os

plantios próprios.

Oportunamente, o projeto de lei reinstitui o Sisema, agora com o nome de Sistema

Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, e determina a criação de um índice

de acompanhamento com metas para a recuperação da cobertura vegetal nativa do

Estado.

A primeira lei que estabeleceu medidas com o objetivo de proteger as reservas de

mata nativa do Estado e reduzir sua utilização pelo setor siderúrgico a carvão vegetal

foi sancionada em 1991 e foi produto de extensa negociação entre órgãos ambientais

e empresas. Essa lei estabeleceu um cronograma plurianual decrescente de
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consumo de carvão de nativa pela siderurgia e determinou que paralelamente seriam

realizados plantios florestais tendo como meta o auto-suprimento do setor. Não tendo

alcançado seus objetivos, iniciou-se a partir do ano 2000 novo processo legislativo,

que culminou com a sanção em 2002 da nova Lei Florestal. As novas negociações,

agora envolvendo os movimentos ambientalistas, revogou a lei de 1991, criando

novos parâmetros para o consumo de matéria-prima florestal. A regra atual admite o

consumo ilimitado de carvão de nativas, desde que o consumidor pague a reposição

florestal em dobro, o que efetivamente não protege os remanescentes nativos do

Estado e não conduz ao desenvolvimento de um mercado de matéria-prima florestal

consistente.

De fato, a análise da regulamentação do uso e da proteção dos recursos florestais

aponta para uma progressiva preocupação da sociedade para com esse patrimônio,

ao mesmo tempo que demonstra o embate entre as forças produtivas e as

conservacionistas. Os diplomas estaduais sobre a política florestal de 1991 e,

posteriormente, de 2002 atestam a negociação realizada sem, contudo, demonstrar

eficácia em efetivar a substituição do insumo florestal de origem nativa pelo de origem

cultivada. O projeto em comento, mais uma vez, fruto de profícua discussão entre os

órgãos de governo, o empresariado e as organizações não governamentais

ambientalistas, busca estabelecer um acordo em torno da questão florestal mineira.

Desta vez propõe a criação de metas tanto de consumo de nativas quanto de plantio

de florestas de produção, impondo a limitação de produção da indústria no caso de

desrespeito a qualquer uma dessas metas.

A partir de explicações colhidas em consultas a representantes do Sisema e de

depoimentos trazidos a esta Comissão pelos diversos setores da sociedade

presentes à audiência pública, realizada em 24/3/2009, para colher subsídios sobre o

projeto de lei em discussão, este relator passa a emitir seu entendimento sobre as

propostas das quais diverge, de forma a justificar as modificações expressas no

Substitutivo nº 1, apresentado ao final deste parecer.

Quanto à indicação do documento “Biodiversidade em Minas Gerais: Um Atlas para

Sua Conservação”, desenvolvido pela Fundação Biodiversitas, como referência para

a identificação de áreas prioritárias para a criação de Unidades de Conservação –
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UCs –, faz-se necessário adequar o texto. Apesar de reconhecer a excelência do

trabalho desenvolvido, entendemos estar invertida a referência legal de sua adoção

para tal fim, pois que não devemos cristalizar em lei uma norma infralegal como a

deliberação normativa do Conselho Estadual de Política Ambiental – Copam – que

instituiu o documento como conteúdo para a matéria. Dessa forma, sem alterar o

objetivo almejado pelo dispositivo, delegamos ao Copam a competência para indicar

as áreas prioritárias para a criação de UCs, o que poderá ser feito por meio de uma

deliberação normativa.

Com relação aos limites para consumo de carvão vegetal por grandes

consumidores, estipulado após projeções de potencial de produção e negociações

com a indústria, confirmamos os percentuais acordados. Entendemos, porém, ser

necessária a adequação dos períodos, uma vez que o projeto de lei prevê o início de

vigor desse dispositivo em 2008. Assim, acrescemos um ano a cada um dos períodos

como forma de adequação temporal da regra. Oportunamente, avançaremos para a

questão relativa ao prazo para o cumprimento do cronograma de plantio, que deve

garantir o suprimento de 95% do consumo total das empresas com matéria-prima

florestal plantada. Apesar da discordância do setor produtivo, que solicitou em

audiência pública a expansão do prazo para 10 anos, opinamos, em função da

expectativa de prazo para a transformação dessa proposição em norma jurídica e da,

ainda, indefinida situação de mercado da siderurgia em meio à atual crise econômica

internacional, pela manutenção do prazo de 8 anos para o cumprimento do

cronograma, porém com início da contagem no ano agrícola de 2010-2011.

Podemos afirmar que a interação entre esses dois mecanismos de controle – limite

de consumo de produtos de origem nativa e cumprimento de um cronograma de

plantio de florestas – significa avanço nas garantias de equacionamento de um

problema caro para a sociedade mineira e o vislumbre da sustentabilidade de um dos

mais tradicionais setores da economia estadual, a siderurgia a carvão vegetal, ou

carboneutralizada.

Com relação às opções para o pagamento da reposição florestal, ressalta-se que

não foram alteradas as propostas trazidas pelo texto do projeto de lei, mas apenas

reescritas com a finalidade de conferir maior segurança à cobrança e aplicação
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desses valiosos recursos dos órgãos gestores da política ambiental pública.

Quanto aos mecanismos de controle do consumo de carvão de origem nativa, em

especial quando ocorre consumo além do autorizado por uma empresa, foi

necessário rever a proposta apresentada pelo projeto de lei. A apuração de consumo

de um exercício fiscal demanda, em termos atuais, cerca de três meses para ser

aferido, o que transfere sua conclusão para o fim do primeiro trimestre do exercício

posterior. Em nossa avaliação, o sistema proposto é frágil por apurar o consumo

excessivo em números relativos e limitar o ajuste ao restante do ano posterior. Fez-se

necessário, ainda, estabelecer: um mecanismo alternativo para cobrança do débito

apurado em caso de paralisação ou alteração significativa do ritmo de produção; a

intensificação na freqüência de prestação de contas do consumidor em débito; e a

limitação de consumo de matéria-prima de origem nativa enquanto não ocorrer a

quitação do débito apurado.

Todas essas soluções foram desenvolvidas e estão previstas no substitutivo

apresentado como parte deste parecer.

Tratada durante a época dos incentivos fiscais ao reflorestamento, 1965 a 1984,

como um segmento vinculado aos setores industriais, a silvicultura foi por décadas

confinada às empresas e a grandes projetos, o que custou ao cultivo de madeira a

pecha de socialmente injusto e ambientalmente condenável. Excluído do mercado

florestal, o produtor rural foi sistematicamente desinformado e prevenido contra os

males atribuídos à silvicultura.

A descoberta das próprias empresas consumidoras de que poderiam ter no

produtor rural um parceiro, com o desenvolvimento dos programas de fomento

florestal praticados a partir dos anos 1990, vem mudando essa realidade. Nesse

caminho, também o Sistema Operacional da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

vinha reivindicando seu espaço de atuação na silvicultura, postulando a tese de que a

cultura florestal não difere das demais culturas agrícolas, o que é comprovado pela

Lei da Política Estadual de Desenvolvimento Agrícola, de 1994.

Quanto à competência institucional pública sobre o desenvolvimento do mercado de

produtos florestais cultivados, a Lei Delegada n° 1 14, de 2007, que dispõe sobre a

estrutura orgânica básica da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e
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Abastecimento – Seapa –, clareia a questão. O inciso XII do art. 2º dessa lei

determina a competência da Seapa para promover “programas e ações que

propiciem o desenvolvimento florestal, como instrumento agrícola”.

Entendemos, portanto, que, no momento em que reformamos a Lei Florestal com

vistas a aprimorar a proteção à biodiversidade, o desenvolvimento de um mercado de

madeira forte e competitivo é que permitirá, efetivamente, reduzir as enormes

pressões existentes sobre os remanescentes nativos do Estado. Com o objetivo de

explicitar essa necessidade, incluímos no art. 5º da Lei Florestal um dispositivo que

reforça o papel da Seapa na política florestal mineira. A Secretaria, por meio do

sistema operacional que coordena, deve atuar de forma eficaz na organização, na

instrução, no apoio e na articulação do setor agrícola para que este, com crédito e

tecnologia, se imponha como o grande fornecedor de produtos florestais para todos

os setores consumidores da economia, a saber: a siderurgia, o setor moveleiro, o de

celulose, o da construção civil, entre outros.

O planejamento público, expresso em Minas pelo Plano Plurianual de Ação

Governamental – PPAG 2008-2011 – e pela Lei Orçamentária Anual, corrobora a

divisão de competências em relação à política florestal ora em discussão, ao delegar

à Secretaria de Desenvolvimento Econômico as ações relacionadas com o Fundo de

Incentivo ao Desenvolvimento – Findes – e à Secretaria de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento a coordenação do programa de Desenvolvimento da Atividade

Produtiva Florestal, que tem por objetivo “formular, implementar e coordenar as

políticas públicas voltadas ao desenvolvimento florestal, especialmente no tocante às

atividades de fomento à produção e manejo de florestas plantadas com finalidade

comercial e industrial”. Esse programa reúne ações relativas ao Fundo Pró-Floresta, à

integração entre lavoura, pecuária e floresta em propriedades rurais, à capacitação de

agentes públicos, à formação da rede de tecnologia e inovação em floresta plantada

e, por fim, ao fomento florestal para floresta plantada.

Sabiamente o Executivo mantém no Sisema a responsabilidade de licenciamento e

controle ambiental sobre a silvicultura, assim como a de qualquer outra cultura

agrícola, posto terem as intervenções desse setor no meio ambiente potencial de

impacto dependente da escala, do tipo de manejo, etc. Coube, ainda, à Secretaria de
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Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – Semad – as ações

ligadas à ampliação da base florestal vinculada à reposição florestal e à

modernização do processo de regularização ambiental.

Com relação ao estabelecimento de meta de 40% de cobertura vegetal nativa do

Estado até 2023, entendemos ser desnecessário, uma vez que o Plano Mineiro de

Desenvolvimento Integrado – PMDI –, atualizado pela Lei nº 17.007, de 2007, já

estabelece essa meta e a classifica como resultado finalístico da área “Qualidade

Ambiental”. Mantivemos, porém, a determinação de que o Copam estabeleça o índice

e fixe a meta de acordo com o que estabelecer o PMDI, caso venha a ser modificado.

Por fim, suprimimos o parágrafo que define como instrumento auxiliar à

obrigatoriedade de comprovação de plantio pelos consumidores de matéria-prima

florestal o estímulo do Executivo ao uso do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo –

MDL – do Protocolo de Quioto. Tal medida não reflete incredulidade desta Comissão

em relação ao mercado de crédito de carbono, mas vem adequar a proposta de

norma estadual a uma regra básica estabelecida no Protocolo de Quioto, que impede

a aprovação de projeto de MDL que tenha por objeto ação com obrigatoriedade

imposta por lei. Por outro lado, tramita nesta Casa o Projeto de Lei nº 159, de 2007,

que dispõe sobre a política estadual de apoio às ações e aos empreendimentos

voltados para a implantação de MDL, que, por ser genérico, envolve tanto os

aspectos não obrigatórios da política florestal quanto dos demais segmentos

socioeconômicos.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.771/2008, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, que apresentamos.

SUBSTITUTIVO N° 1

Altera a Lei n° 14.309, de 19 de junho de 2002, que  dispõe sobre as políticas

florestal e de proteção à biodiversidade, e o art. 7° da Lei Delegada n° 125, de 25 de

janeiro de 2007, que dispõe sobre a estrutura orgânica básica da Secretaria de

Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – Semad.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O art. 5° da Lei n° 14.309, de 19 de junh o de 2002, passa a vigorar
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acrescido do seguinte parágrafo único:

“Art. 5° – (...)

Parágrafo único – O Sistema Operacional da Agricultura, Abastecimento e Pecuária

é responsável pelas ações de estímulo e desenvolvimento do mercado de produtos

florestais cultivados, em consonância com a Lei nº 11.405, de 28 de janeiro de 1994,

e a Lei Delegada nº 114, de 25 de janeiro de 2007, em especial quanto:

I – à articulação institucional entre órgãos das esferas federal e estadual;

II – ao associativismo e ao cooperativismo de produtores rurais;

III – ao apoio ao produtor rural para obtenção de regularidade documental;

IV – ao apoio à elaboração de projetos técnicos para fins de financiamento;

V – à captação de investimentos e à identificação de fontes de recursos adequados

à atividade de produção florestal.”.

Art. 2° – Fica acrescentado à Lei nº 14.309, de 200 2, o seguinte art. 27-A:

“Art. 27-A – O Conselho de Política Ambiental – Copam – definirá as áreas de

importância biológica especial e as de importância biológica extrema, prioritárias para

a criação de unidades de conservação e para a conservação da biodiversidade, de

forma integrada e coerente com o zoneamento ecológico-econômico do Estado.

§ 1° – Nas áreas consideradas prioritárias para a c onservação da biodiversidade,

somente será permitida supressão de vegetação nativa para implantação de projetos

ou atividades considerados de interesse social ou de utilidade pública, mediante

estudos ambientais, vedada a supressão de formações primárias.

§ 2° – Cabe ao Instituto Estadual de Florestas – IE F –, com o apoio do Instituto de

Terras do Estado de Minas Gerais – Iter –, a identificação dos espaços territoriais a

serem protegidos conforme as categorias de unidades de conservação da natureza

definidas nesta lei.”.

Art. 3° – O § 2° do art. 41 da Lei n° 14.309, de 20 02, passa a vigorar com a redação

que se segue, ficando o artigo acrescido dos seguintes §§ 3° e 4°:

“Art. 41 – (...)

§ 2° – Nas áreas do  bioma cerrado, poderá ser adotado, mediante aprovação do

órgão competente, o regime de manejo florestal em sistema de exploração em faixas

ou por talhadia em talhões alternados, observada a capacidade de regeneração da
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fisionomia vegetal manejada.

§ 3° – A adoção do regime de manejo florestal a que  se refere o § 2° não

caracteriza uso alternativo do solo.

§ 4° – O regime de manejo florestal previsto no § 2 ° não se aplica às áreas a que se

refere o art. 27-A desta lei nem àquelas consideradas vulneráveis pelo zoneamento

ecológico-econômico do Estado.”.

Art. 4° – O art. 43 da Lei n° 14.309, de 2002, pass a a vigorar acrescido dos

seguintes §§ 3°, 4°, 5° e 6°:

“Art. 43 – (...)

§ 3° – Todo produto ou subproduto da flora transfor mado em carvão vegetal terão

seu transporte rastreado, até mesmo por meio de sistema de monitoramento

eletrônico via satélite, com informações quanto à localização geográfica do

carregamento e do descarregamento do produto e com suporte técnico à fiscalização

do órgão competente.

§ 4° – O monitoramento eletrônico a que se refere o  § 3° poderá ser realizado por

meio de execução indireta, em quaisquer das modalidades previstas na legislação

vigente, adotando-se, preferencialmente, o credenciamento de pessoas jurídicas

interessadas ou a concessão.

§ 5° – Os dados fornecidos pelo sistema de rastream ento serão utilizados para a

apuração e a penalização administrativa da pessoa física ou jurídica responsável pela

prática de infração à legislação de proteção ambiental.

§ 6° – A responsabilidade pela infração ambiental m encionada no § 5º, de natureza

administrativa, não se confunde com a responsabilidade pelo dano ambiental.”.

Art. 5° – O art. 45 da Lei n° 14.309, de 2002, pass a a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 45 – Ficam obrigadas ao registro e à renovação anual do cadastro no órgão

ambiental competente:

I – a pessoa física ou jurídica que explore, produza, utilize, consuma, transforme,

industrialize ou comercialize, no Estado, sob qualquer forma, produto ou subproduto

da flora nativa e plantada;

II – a pessoa física ou jurídica que transporte carvão vegetal no território do Estado,
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ainda que o produto seja originário de outra unidade da Federação.

§ 1° – O órgão ambiental competente manterá sistema  informatizado de acesso ao

registro e ao cadastro a que se refere o “caput” deste artigo, por meio da internet.

§ 2° – Ficam isentos do registro de que trata este artigo:

I – a pessoa física que utilize produto ou subproduto da flora para uso doméstico ou

trabalho artesanal, salvo quando se tratar de espécie ameaçada de extinção,

inclusive local;

II – aquele que tenha por atividade a apicultura;

III – a empresa de comércio varejista e a microempresa que utilizem produto ou

subproduto da flora já processado química ou mecanicamente, nos limites

estabelecidos pelo poder público;

IV – o produtor rural que produza, em caráter eventual, carvão vegetal a partir do

aproveitamento de material lenhoso oriundo de uso alternativo do solo com

autorização concedida por prazo não superior a cento e oitenta dias.”.

Art. 6° – O art. 47 da Lei n° 14.309, de 2002, pass a a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 47 – A pessoa física ou jurídica que, no território do Estado, industrialize,

comercialize, beneficie, utilize ou seja consumidora de produto ou subproduto da flora

em volume anual igual ou superior a 8.000m³ (oito mil metros cúbicos) de madeira,

12.000st (doze mil estéreos) de lenha ou 4.000mdc (quatro mil metros de carvão)

poderá consumir produto ou subproduto de formação nativa de Minas Gerais,

oriundos de uso alternativo do solo autorizado pelos órgãos ambientais do Estado,

nos seguintes percentuais de seu consumo anual total:

I – de 2009 a 2013, até 15% (quinze por cento);

II – de 2014 a 2017, até 10% (dez por cento);

III – a partir de 2018, até 5% (cinco por cento).

§ 1º – As pessoas físicas ou jurídicas a que se refere o “caput” ficam obrigadas à

reposição de estoque de madeira de florestas nativas ou de florestas plantadas

vinculadas à reposição florestal, podendo optar, nos termos do § 2° deste artigo,

pelos seguintes mecanismos:

I – recolhimento à Conta de Recursos Especiais a Aplicar;
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II – formação de florestas próprias ou fomentadas, respeitadas as áreas de

preservação permanente e de reserva legal, nos termos desta lei;

III – participação em associações de reflorestadores ou outros sistemas, de acordo

com as normas fixadas pelo órgão competente;

IV – participação onerosa, em valor não inferior ao do recolhimento a que se refere

o inciso I deste parágrafo, em projeto previamente aprovado e credenciado pelo

órgão competente para receber recursos da reposição florestal, conforme

regulamento, que tenha por objeto:

a) programa socioambiental, com foco na proteção e na recuperação da

biodiversidade;

b) pesquisa científica na área de recuperação ou restauração de ambientes

naturais;

c) recomposição florestal, regeneração conduzida ou plantio de espécies nativas;

d) implantação de unidades de conservação;

e) aprimoramento técnico de servidor de órgão ambiental do Estado.

§ 2° – A reposição florestal a que se refere o § 1°  será calculada com base no

percentual de consumo ou utilização de produto ou subproduto de formação nativa

realizado por pessoa física ou jurídica relativamente ao consumo ou à utilização total

de produto ou subproduto da flora, da seguinte forma:

I – até 5% (cinco por cento), reposição em volume equivalente ao do consumo;

II – de 5,1% (cinco vírgula um por cento) a 12% (doze por cento), reposição em

volume equivalente ao dobro do consumo, limitada às opções dos incisos I, III ou IV

do § 1°;

III – de 12,1% (doze vírgula um por cento) a 15% (quinze por cento), reposição em

volume equivalente ao triplo do consumo, limitada às opções dos incisos I ou IV do §

1°.

§ 3° – O crédito de reposição florestal será contad o em dobro quando aplicado o

disposto nos incisos II ou III do § 1°, desde que o  plantio seja realizado com espécies

nativas para a recomposição de reserva legal ou para implantação de área de

servidão florestal.

§ 4° – Os produtos e subprodutos da flora, de orige m nativa, oriundos de outros
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Estados da Federação, relacionados na Comprovação Anual de Suprimento – CAS –,

deverão estar acobertados pelos documentos de controle de origem, sob pena de

aplicação das sanções previstas no art. 54 desta lei.

§ 5° – O disposto nos §§ 1° e 2° deste artigo não s e aplica à pessoa física ou

jurídica que utilize:

I – lenha para consumo doméstico, em sua propriedade;

II – madeira serrada ou aparelhada, produto acabado para uso final ou outros,

desde que sejam cumpridas as obrigações estabelecidas nesta lei e que a reposição

florestal tenha sido efetivada pelos respectivos fornecedores.

§ 6° – A pessoa física ou jurídica cujo consumo de produto ou subproduto florestal

originado de formações nativas do Estado, devidamente verificado pelo órgão

competente, ultrapassar os percentuais estabelecidos no “caput” deste artigo, além

de sujeitar-se às obrigações e às sanções previstas nesta lei, na Lei n° 15.972, de 12

de janeiro 2006, e na legislação correlata, terá o consumo excedente, quantificado em

m³, st ou mdc, conforme a unidade de medida original, inscrito como débito em conta

corrente, a ser quitado no prazo máximo de dois anos subseqüentes ao da

constatação da infração, vedada a concessão de novas guias para o transporte desse

tipo de matéria-prima até a quitação total do débito, mesmo que tal limitação importe

em redução da produção final da empresa.

§ 7° – A quitação do débito a que se refere o § 6° se dará por meio de crédito a ser

calculado segundo a fórmula Crédito = (CT x %C) – CRn, sendo:

I – CT o consumo total de produtos e subprodutos da flora no período de prestação

de contas;

II – %C a porcentagem do consumo autorizado de produtos e subprodutos de

formação nativa do Estado, nos termos do “caput” deste artigo;

III – CRn o consumo de produtos e subprodutos de formação nativa, no período de

prestação de contas.

§ 8° – A pessoa física ou jurídica com débito inscr ito em conta corrente, nos termos

do § 6°, fica obrigada a prestar conta, trimestralm ente, do consumo de produtos e

subprodutos da flora.

§ 9° – A pessoa física ou jurídica com débito inscr ito em conta corrente, nos termos
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do § 6°, que, em vista de eventuais reduções de pro dução, da paralisação ou do

encerramento de atividades, não realizar a quitação total do débito no prazo

estabelecido poderá, a critério do órgão competente, utilizar-se do mecanismo de

compensação previsto no art. 52 desta lei.

§ 10 – O débito inscrito em conta corrente de pessoa jurídica, nos termos do § 6°,

impede a obtenção de baixa de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS do

Estado.

§ 11 – Fica sujeita a aplicação, isolada ou cumulativa, conforme o caso, das

sanções previstas nos incisos II, IV e V do “caput” do art. 54 desta lei a pessoa física

ou jurídica que não atender ao disposto neste artigo.”.

Art. 7° – A Lei n° 14.309, de 2002, passa a vigorar  acrescida do seguinte art. 47-A:

“Art. 47-A – A pessoa física ou jurídica a que se refere o art. 47 desta lei deverá

cumprir um cronograma anual de plantio de florestas para que, no prazo máximo de

oito anos agrícolas contados do ano agrícola 2010-2011, promova o suprimento de

suas demandas com florestas de produção na proporção de 95% (noventa e cinco

por cento) de seu consumo total de matéria-prima florestal.

§ 1° – O cronograma de que trata o “caput” deste ar tigo deverá ser apresentado

para aprovação do órgão ambiental competente até 31 de março de 2010.

§ 2° – O cronograma de que trata o “caput” deste ar tigo poderá prever as seguintes

modalidades de florestas de produção:

I – preexistentes ou a plantar em terras próprias;

II – a plantar em terras arrendadas ou de terceiros;

III – plantadas por meio de fomento florestal com contratos de vinculação de

fornecimento da matéria-prima produzida;

IV – plantadas por meio de programas de fomento florestal, sem vinculação de

fornecimento;

V – adquiridas de terceiros, de forma antecipada ou para consumo imediato,

mediante comunicação prévia ao órgão competente.

§ 3° – O cumprimento do cronograma de que trata o “ caput” deste artigo não

prejudica a aplicação do disposto no art. 47 desta lei, devendo a pessoa física ou

jurídica, em caso de não-realização das expectativas de produção, suplementar seu
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consumo por intermédio de fornecedor regularizado de produto ou subproduto da

flora ou adequar seu volume de produção ao volume de produto ou subproduto da

flora disponível.

§ 4° – Para os fins do § 3°, o órgão ambiental pode rá valer-se do disposto no art. 38

para credenciar e conveniar profissional ou entidade legalmente habilitada para

elaboração do projeto técnico de plantio a expensas do interessado.

§ 5° – O órgão ambiental competente a que se refere  o § 1° terá o prazo de cento e

oitenta dias contados do recebimento do cronograma de que trata este artigo para

deliberar sobre ele, podendo valer-se do disposto no art. 38.

§ 6° – Poderão fazer parte do cronograma anual de p lantio as ações de reposição

florestal estabelecidas nos incisos II e III do § 3° do art. 47, desde que se mantenham

vinculadas à reposição florestal.

§ 7° – O não-cumprimento do cronograma anual aprova do pelo órgão ambiental

competente implicará redução da produção, no ano imediatamente posterior e nos

anos subseqüentes, proporcional à quantidade de matéria-prima florestal que deixar

de ser produzida, até a constatação do cumprimento das metas acordadas.

§ 8° – A pessoa física ou jurídica a que se refere o art. 47 que iniciar ou reiniciar

suas atividades ou ampliar sua capacidade produtiva a partir de 2009 deverá cumprir

de imediato o disposto no inciso III do art. 47.

§ 9° – Para os fins do § 8° deste artigo, caracteri za reinício de atividades a

ocorrência simultânea de:

I – religamento de equipamento que utilize matéria-prima florestal paralisado por

outros motivos que não a manutenção ou a reforma;

II – não-comprovação de que tenha sido celebrado contrato de consumo por

demanda de energia elétrica junto à concessionária prestadora do serviço;

III – aquisição de carvão vegetal iniciada nos três meses anteriores ao religamento

a que se refere o inciso I.

§ 10 – Para o cálculo do consumo relativo à ampliação da capacidade produtiva

será computada a diferença entre a capacidade instalada anterior e a nova, em

conformidade com o licenciamento ambiental do empreendimento.”.

Art. 8° – Fica acrescentado ao art. 50 da Lei n° 14 .309, de 2002, o seguinte § 2°,
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passando seu parágrafo único a vigorar como § 1°, c om a seguinte redação:

“Art. 50 – (...)

§ 1° – Os recursos arrecadados na conta a que se re fere o “caput” deste artigo

serão aplicados da seguinte forma:

I – 50% (cinqüenta por cento) em programas de recomposição florestal, de

regeneração conduzida ou de plantio de espécies nativas ou exóticas e em

programas socioambientais, projetos de pesquisa e implantação e manutenção de

unidades de conservação;

II – 50% (cinqüenta por cento) em programas governamentais de reposição de

estoque de madeira destinados a produtores rurais e no aprimoramento técnico de

servidor de órgão ambiental do Estado.

§ 2° – Na aplicação dos recursos a que se refere o § 1°, será dada prioridade a

projetos que compreendam a utilização de espécies nativas.

Art. 9° – O art. 52 da Lei n° 14.309, de 2002, pass a a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 52 – A pessoa física ou jurídica consumidora de matéria-prima florestal poderá,

a critério do órgão competente, optar pela compensação, mediante alienação ao

patrimônio público de área técnica e cientificamente considerada, nos termos de

relatório técnico aprovado pelo dirigente máximo do órgão, de relevante e excepcional

interesse ecológico, podendo ser deduzidos do valor do bem imóvel, calculado em

avaliação oficial, os débitos apurados por excesso de utilização de produtos e

subprodutos de formação nativa.”.

Art. 10 – O “caput” e o § 1º do art. 7º da Lei Delegada nº 125, de 25 de janeiro de

2007, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 7° – Fica instituído o Sistema Estadual de Me io Ambiente e Recursos Hídricos

– Sisema –, com a finalidade de harmonizar as medidas emanadas do Sistema

Nacional de Meio Ambiente, criado pela Lei Federal n° 6.938, de 31 de agosto de

1981, e do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, criado pela Lei

Federal n° 9.433, de 8 de janeiro de 1997, por meio  da articulação coordenada dos

órgãos e das entidades que o integram.

§ 1° – Integram o Sisema:



____________________________________________________________________________
297

I – a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável –

Semad –;

II – o Conselho Estadual de Política Ambiental – Copam –;

III – o Conselho Estadual de Recursos Hídricos – Cerh –;

IV – a Fundação Estadual de Meio Ambiente – Feam –;

V – o Instituto Mineiro de Gestão das Águas – Igam –;

VI – o Instituto Estadual de Florestas – IEF –;

VII – os núcleos de gestão ambiental das secretarias de Estado integrantes do

Copam;

VIII – a Polícia Ambiental da Polícia Militar de Minas Gerais;

IX – os comitês de bacia hidrográfica;

X – os órgãos e as entidades dos poderes estadual e municipais cujas

competências se relacionem com a gestão de recursos hídricos;

XI – as agências de bacias hidrográficas.”.

Art. 11 – O Copam aprovará índice para aferir a evolução da cobertura vegetal dos

biomas naturais do Estado, que deverá refletir a relação entre as áreas recuperadas

com vegetação nativa e aquelas nas quais a vegetação nativa foi suprimida.

Parágrafo único – O órgão ambiental competente estabelecerá meta para o índice

previsto neste artigo, compatível com os objetivos estratégicos e os resultados

finalísticos relativos à cobertura vegetal nativa adotados pelo Plano Mineiro de

Desenvolvimento Integrado – PMDI – em vigor.

Art. 12 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 1º de abril de 2009.

Fábio Avelar, Presidente e relator - Carlos Gomes - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 782/2 007

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 782/2007, de autoria do Deputad o Antônio Carlos Arantes, que

declara de utilidade pública o Instituto 14 Bis de Educação e Cultura, 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
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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° 782/2007

Declara de utilidade pública o Instituto 14 Bis de Educação e Cultura, com sede no

Município de Guaxupé.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Ins tituto 14 Bis de Educação e

Cultura, com sede no Município de Guaxupé.

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

Sala das Comissões, 25 de março de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ronaldo Magalhães.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 4 DE ABRIL DE 2009

ATAS

ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 2/4/2009

Presidência dos Deputados Doutor Viana, Getúlio Neiva e Ademir Lucas

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

Correspondência: Mensagens nºs 350, 351, 352, 353 e 354/2009 (encaminhando o

Balanço Geral do Estado de Minas Gerais relativo ao exercício financeiro de 2008, o

Projeto de Lei nº 3.186/2009, a Indicação nº 26/2009, do nome do Sr. José Osvaldo

Guimarães Lasmar para o cargo de Diretor-Geral da Agência de Desenvolvimento da

Região Metropolitana de Belo Horizonte - Agência RMBH -, e os Projetos de Lei nºs

3.187 e 3.188/2009, respectivamente), do Governador do Estado - Ofício nº 25/2009

(encaminhando a Prestação de Contas e o Relatório de Atividades Anual relativos ao

exercício de 2008), do Presidente do Tribunal de Contas - Ofício nº 26/2009, do

Governador do Estado - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições:

Projetos de Lei nºs 3.189 a 3.206/2009 - Requerimentos nºs 3.564 a 3.575/2009 -

Requerimento da Comissão de Segurança Pública - Proposições não Recebidas:

Requerimento da Comissão de Administração Pública - Comunicações:

Comunicações das Comissões de Cultura, de Educação, do Trabalho, de Minas e

Energia, de Direitos Humanos e de Assuntos Municipais - Questão de ordem -

Registro de presença - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Doutor Rinaldo,

Domingos Sávio, Almir Paraca e Paulo Guedes - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase:

Abertura de Inscrições - Acordo de Líderes; Decisão da Presidência - Decisões da

Presidência (2) - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações -

Requerimento do Deputado Gilberto Abramo; deferimento; discurso do Deputado

Getúlio Neiva - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Dinis Pinheiro - Hely

Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Almir Paraca -
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Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro -

Antônio Júlio - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos Pimenta - Célio

Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas

Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Elmiro Nascimento - Eros

Biondini - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia Brandão - Gustavo

Valadares - Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Leite - Juarez Távora

- Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Maria Lúcia Mendonça - Neider Moreira -

Padre João - Paulo Guedes - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis -

Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses -

Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 14h14min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Sargento Rodrigues, 3º-Secretário, nas funções de 2º-Secretário,

procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

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

seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 350/2009*

Belo Horizonte, 31 de março de 2009.

Senhor Presidente,

Em cumprimento às determinações constitucionais, tenho o prazer de encaminhar a

V. Exa. o Balanço Geral do Estado de Minas Gerias relativo ao exercício financeiro

encerrado em 31 de dezembro de 2008.

O Balanço Geral, acompanhado dos demonstrativos analíticos, com os
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esclarecimentos apresentados na exposição da Superintendência Central de

Contadoria Geral (SCCG/SEF), juntamente com o relatório da Auditoria Geral do

Estado, constitui os elementos necessários à análise e consideração da Execução

Orçamentária, Financeira e Patrimonial do exercício de 2008, por essa Assembleia

Legislativa.

Cientifico V. Exa. de que uma via do referido Balanço Geral está sendo enviada

também ao Presidente do Tribunal de Contas de Minas Gerais.

Atenciosamente,

Aécio Neves, Governador do Estado.”

- Publicado, fica o processo em poder da Mesa, aguardando sua publicação em

essencialidades.

* - Publicado de acordo com o texto original.

MENSAGEM Nº 351/2009

- A Mensagem nº 351/2009 e o Projeto de Lei nº 3.186/2009 foram publicados na

edição anterior.

“MENSAGEM Nº 352/2009*

Belo Horizonte, 1º de abril de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Nos termos da alínea “d” do inciso XXIII do art. 62 da Constituição do Estado,

submeto à apreciação dessa Egrégia Assembleia Legislativa a indicação do Dr. José

Osvaldo Guimarães Lasmar para o cargo de Diretor Geral da Agência de

Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte - Agência RMBH.

No ensejo, renovo a Vossa Excelência a manifestação de minha estima e

consideração.

Aécio Neves, Governador do Estado.

INDICAÇÃO Nº 26/2009

Indicação do Sr. José Osvaldo Guimarães Lasmar para o cargo de Diretor-Geral da

Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte - Agência

RMBH.

Aécio Neves, Governador do Estado.”

- À Comissão Especial.
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MENSAGEM Nº 353/2009

- A Mensagem nº 353/2009 e o Projeto de Lei nº 3.187/2009 foram publicados na

edição anterior.

MENSAGEM Nº 354/2009

- A Mensagem nº 354/2009 e o Projeto de Lei nº 3.188/2009 foram publicados na

edição anterior.

“OFÍCIO Nº 25/2009*

Belo Horizonte, 30 de março de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Excelência a Prestação de Contas e o Relatório de Atividades

Anual, que retratam as atividades desenvolvidas por esta Corte de Contas no

exercício de 2008, em atendimento ao disposto no § 5º do art. 76, da Constituição

Estadual e no inciso IX, do art. 4º, da Lei Complementar nº 102/08.

Atenciosamente,

Wanderley Ávila, Conselheiro Presidente.”

- Publicado, fica o processo em poder da Mesa, aguardando sua publicação em

essencialidades.

* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIO Nº 26/2009

Do Sr. Aécio Neves, Governador do Estado, encaminhando o relatório de auditoria

relativo ao exercício financeiro encerrado em 31/12/2008, que evidencia as atividades

desenvolvidas pelo Sistema Central de Auditoria Interna do Poder Executivo

Estadual. (Anexe-se à Mensagem nº 350/2009.)

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra aos

oradores inscritos para o Grande Expediente.

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

PROJETO DE LEI Nº 3.189/2009

Declara de utilidade pública a Loja Simbólica João da Silveira Bicalho, nº 3.630,

com sede no Município de Bom Despacho.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Loja Simbólica João da Silveira

Bicalho, nº 3.630, com sede no Município de Bom Despacho.

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

Sala das Reuniões, 2 de abril de 2009.

Domingos Sávio

Justificação: A Loja Simbólica João da Silveira Bicalho, nº 3.630, com sede no

Município de Bom Despacho, é uma entidade civil sem fins lucrativos. Tem entre suas

finalidades ser uma instituição altruística, iniciática, filosófica, progressista, filantrópica

e evolucionista.

Ademais, está em pleno funcionamento há mais de um ano, e sua diretoria é

composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Visto que a entidade desenvolve um trabalho social, afigura-se justo que seja

declarada de utilidade pública.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação desta

proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.190/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária para o Desenvolvimento

Artístico e Cultural, com sede no Município de Leandro Ferreira.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Desenvolvimento Artístico e Cultural, com sede no Município de Leandro Ferreira.

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

Sala das Reuniões, 2 de abril de 2009.

Domingos Sávio

Justificação: A Associação Comunitária para o Desenvolvimento Artístico e Cultural,

com sede no Município de Leandro Ferreira, é uma entidade civil sem fins lucrativos.

Tem entre suas finalidades precípuas a defesa da democratização da comunicação e
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da informação.

A entidade está em pleno funcionamento há mais de um ano, e sua diretoria é

composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Visto que a referida Associação desenvolve um trabalho social, torna-se justa a sua

declaração de utilidade pública estadual.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação desta

proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.191/2009

Dispõe sobre a adaptação dos veículos do Sistema Estadual de Transporte Coletivo

Intermunicipal de passageiros com dispositivos de acesso às pessoas portadoras de

necessidades especiais, aos obesos, às gestantes e aos idosos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os veículos do Sistema Estadual de Transporte coletivo Intermunicipal de

passageiros disponibilizarão dispositivos que facilitem o acesso das pessoas

portadoras de necessidades especiais, obesos, gestantes e idosos.

§ 1º - Os dispositivos de que trata esta lei serão instalados em veículos de

transporte de passageiros, conforme parecer técnico do órgão estadual competente,

observados os seguintes requisitos:

I - reserva de espaço interno, com equipamento de fixação para, pelo menos, duas

cadeiras de rodas;

II - remoção de obstáculos internos que dificultem a passagem das pessoas a quem

se refere esta lei;

III - instalação de, pelo menos, dois assentos adequados à utilização por idosos,

gestantes e obesos.

§ 2º - Os veículos adaptados com os dispositivos de acesso de que trata esta lei

terão identificação sensorial própria e não serão de uso exclusivo dos portadores de

necessidades especiais.

§ 3° - Os veículos com as adaptações a que se refer e o § 2º circularão em horários
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fixos, de conhecimento da população, em proporção a ser definida pelo órgão

estadual competente, respeitado o limite de, no mínimo, um veículo por empresa com

frota acima de vinte veículos, atendendo-se a todos os Municípios

Art. 2º - Caberá às empresas concessionárias de transporte coletivo a instalação,

em seus veículos de transporte de passageiros, de dispositivos que facilitem o acesso

às pessoas portadoras de necessidades especiais, obesos, gestantes e idosos, sob a

supervisão do órgão estadual competente.

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

Sala das Reuniões, 2 de abril de 2009.

Ruy Muniz

Justificação: O projeto de lei que ora apresento para apreciação desta egrégia Casa

tem por finalidade dispor sobre a adaptação dos veículos do Sistema Estadual de

Transporte Coletivo Intermunicipal de passageiros com dispositivos de acesso às

pessoas portadoras de necessidades especiais, aos obesos, às gestantes e aos

idosos.

Este projeto de lei tem o intuito de permitir a solução do problema de acesso e

adaptação dos veículos do transporte coletivo intermunicipal para utilização de

pessoas com dificuldades de locomoção, deficientes ou não, com a aplicação de ação

solidária que reverte em reflexos positivos à comunidade em geral.

Os direitos das pessoas portadoras de deficiência ou com dificuldades de

locomoção estão consagrados nas normas constitucionais e federais,

compreendendo desde o desenvolvimento de diferentes ações que compõem a

prevenção das deficiências até a promoção da qualidade de vida dessas pessoas,

assegurando, assim, sua inclusão na sociedade e a igualdade de oportunidades.

Embora a legislação trate desses mecanismos de acesso beneficiando os

portadores de necessidades especiais, o alcance social das normas pode ser

ampliado, para que uma parcela significativa de usuários possa contar com os

benefícios desse serviço público adaptado, como é o caso dos idosos, das gestantes

e dos obesos, das pessoas portadoras de deficiência temporária e daquelas com

dificuldade de locomoção.

Como é do conhecimento geral, o direito da pessoa portadora de necessidades
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especias, de acesso a veículos adaptados na utilização do transporte coletivo está

previsto no art. 227, § 2º, da Constituição da República.

Cabe aos Estados, bem como à União e aos Municípios, legislar concorrentemente

acerca da proteção e da efetivação de medidas necessárias à perfeita realização e

garantia desse direito. Em relação à prestação dos serviços de transportes coletivos,

a entidade federativa em cuja competência esses serviços se encontram será o ente

que deverá prestá-los.

Assim, a proposta deste parlamentar visa a atingir todas essas pessoas no seu

direito de ir e vir, com principal objetivo de implementar dispositivos em veículos

pertencentes ao sistema de transporte coletivo intermunicipal, para atingir o bem-

estar dos usuários com dificuldades de locomoção, e permitir que eles possam ter

melhor qualidade de vida.

O projeto prevê sistemática para amenizar as dificuldades enfrentadas tanto pelas

pessoas portadoras de necessidades especiais quanto pelas pessoas com

mobilidade reduzida, em conformidade com os dispositivos da Lei Federal nº 10.098,

de 19/12/2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a matéria,

principalmente para atender ao art. 16, que assegura acessibilidade aos veículos de

transporte coletivo de acordo com normas técnicas específicas.

Com a aprovação desta proposição, sendo seus dispositivos editados em texto

legal, esta Casa estará oferecendo mecanismos adequados para permitir o acesso ao

transporte coletivo intermunicipal a todo cidadão que enfrenta diariamente

dificuldades de locomoção, o que acarretará, na prática, verdadeiro exercício do

direito da cidadania.

- 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 3.192/2009

Cria a Politica de Prevenção das Doenças Cardiovasculares na Infância e na

Adolescência, na rede pública e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica criada a Política de Prevenção das Doenças Cardiovasculares na

Infância e na Adolescência, na rede pública.
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Art. 2º - A Política criada pelo art. 1º desta lei deverá ser implantada em duas fases:

I - a primeira fase será a implantação de um pólo de prevenção das doenças

cardiovasculares na infância e na adolescência e de treinamento de todos os

profissionais, designados para atuarem nessa prevenção;

II - a segunda fase será a implantação nas escolas, nas creches, nos hospitais com

atendimento pediátrico e postos de saúde, e conscientização dos pais e ou dos

responsáveis;

Parágrafo único - A participação das crianças e dos adolescentes nesta politica de

prevenção das doenças cardiovasculares fica condicionada à prévia e expressa

autorização de um dos responsáveis.

Art. 3º - A segunda fase do programa será implantada depois de decorrido um ano

da implantação da primeira fase.

Art. 4º - Para a implantação da Politica criada por esta lei, deverá ser utilizada a

estrutura das Gerências de Programas de Saúde da Criança e de Programas de

Saúde do Adolescente, subordinadas à Secretaria de Saúde.

Art. 5º - A Secretaria de Saúde tomará as providências cabíveis, em conjunto com a

Secretaria de Educação, para disponibilizar os recursos materiais e humanos

necessários à consecução desta Politica de Prevenção das Doenças

Cardiovasculares na Infância e na Adolescência.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 2 de abril de 2009.

Ruy Muniz

Justificação: Inicialmente, destaca-se que o significativo aumento da longevidade

que vem ocorrendo ao logo dos últimos anos é acompanhado da necessidade de se

preservar a qualidade de vida, permitindo que haja condições dignas para o processo

de biológico de envelhecimento. Dessa forma, a prevenção de doenças,

principalmente as crônico-degenerativas, deve ser iniciada desde idades precoces.

Cabe ao pediatra a prevenção, durante a infância, das doenças que poderão ocorrer

na idade adulta, como a hipertensão arterial sistêmica, a osteoporose, o diabetes

“mellitus” tipo II e as doenças cardiovasculares.

A cardiopatia isquêmica é tradicionalmente considerada uma doença de adultos,
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resultado de uma combinação de fatores não modificáveis (sexo, histórico familiar,

cor, idade), fatores modificáveis (obesidade, tabagismo, dislipidemias, intolerância à

glicose e hipertensão arterial) juntamente com fatores ambientais (alimentação,

estresse e atividade física). No entanto, este processo começa muito cedo, o que foi

demonstrado inicialmente em estudos nos quais se observou o início da formação de

lesões ateroscleróticas em autópsias de crianças e adultos jovens (Holman e Cols,

1958; Strong e Macgill, 1962). Até mesmo as condições de vida estão associadas a

este processo (Barker “et alii”, 1993).

Mais recentemente, tem crescido a preocupação com a presença de fatores de

risco tradicionais para cardiopatia isquêmica já em fases precoces da vida.

Há evidências de que a progressão e a gravidade do processo aterosclerótico estão

relacionados com a presença, a magnitude e a duração de uma série de fatores de

risco (Rabelo, 2001).

Hoje em dia, a preocupação com a alimentação das crianças tem sido de grande

importância. A prevalência de obesidade infantil vem crescendo em nosso meio. No

Brasil, a prevalência de obesidade aumentou de 4,1% para 13,9% entre 1975 e 1997,

evidenciando uma taxa anual de aumento de 0,5%.

Crianças e adolescentes obesos têm grande risco de continuarem obesos na fase

adulta, risco esse maior e proporcional ao início e ao grau de obesidade, com

diminuição da expectativa de vida, devido ao aumento de morbi-mortalidade por

doenças cardiovasculares, diabetes “mellitus” tipo II, certos tipos de neoplasia, entre

outras causas associadas à obesidade. Nos Estados Unidos, onde metade da

população adulta é obesa ou está acima do peso, a obesidade custa cerca de

U$93.000.000,00 por ano em despesas médicas.

A amamentação, quando mantida até os quatro primeiros meses de vida, diminui os

riscos de obesidade, dislipidemias, diabetes e hipertensão arterial sistêmica, além de

ser ótima aliada para a formação de bons hábitos alimentares. Isso se mostra de

particular relevância, quando pensamos nos vários fatores existentes que contribuem

atualmente para uma alimentação infantil inadequada: a mídia que apresenta sempre

alimentos saborosos e pouco nutritivos; a tecnologia, no momento que a criança fica

diante da televisão, do computador etc.; a família, nos pais que falham em orientar
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seus filhos sobre uma alimentação inadequada, até por desinformação; a correria do

dia-a-dia, que facilita o consumo de lanches rápidos, sem esquecer a escola, que na

maioria das vezes oferece alimentos gordurosos e de baixo valor nutritivo, além da

atividade física pouco expressiva no ambiente escolar.

É importante enfatizar a necessidade de uma dieta saudável e adequada para cada

faixa etária, “comer de tudo sem comer tudo”.

Quanto à atividade física, mais da metade da população adulta é sedentária ou

inativa. Estudos quantitativos indicam que a vida sedentária é responsável por cerca

de um terço das mortes por doença cardíaca coronariana, câncer do cólon e diabetes.

É sabido, através de estudos prospectivos, que a incidência de doenças

cardiovasculares é menor em pessoas fisicamente ativas em comparação com a

parcela sedentária da população, e as taxas de doenças cardiovasculares são tanto

menores quanto maior o condicionamento físico.

O principal objetivo da prescrição de exercícios na infância e na adolescência é

criar o hábito e o interesse pela atividade física. A competição desportiva pode trazer

benefícios do ponto de vista educacional e de socialização, visto que proporciona

atividades em equipe. Não se pode esquecer o efeito benéfico do exercício físico

sobre a pressão arterial, o nível glicêmico, o perfil lipídico, o controle de peso

corporal, a melhora do humor, a flexibilidade e a força muscular.

No Brasil, as doenças cardiovasculares ocupam lugar de destaque na morbi-

mortalidade. No ano de 2001 foram responsáveis por 10% das internações

hospitalares no SUS, sendo a terceira causa e ficando atrás das internações por

gravidez e parto e por afecções do aparelho respiratório. Dados da Organização Pan-

Americana de Saúde de 2001 mostram que a mortalidade por doenças

cardiovasculares é de 209,8 por 1.000 nascidos vivos. No ano de 1993, dados

epidemiológicos do Ministério da Saúde mostram que 300 mil brasileiros foram

acometidos por doenças cardiovasculares, com 830 mortes por dia.

Assim sendo, proponho este projeto, que tem como objetivo implantar uma Politica

de Prevenção das Doenças Cardiovasculares na Infância e na Adolescência na rede

pública de saúde, que poderá fornecer informações e promover ações que

possibilitem a conscientização de crianças e adolescentes e suas famílias para a
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prevenção das doenças cardiovasculares, assim como tratamento dos fatores

predisponentes modificáveis.

Ante a importância da matéria, confio no apoio dos meus pares à aprovação deste

projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 3.193/2009

Declara patrimônio cultural do Estado o congado e seus congêneres.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam declarados patrimônio cultural do Estado o congado e seus

congêneres.

Art. 2° - Compete ao Poder Executivo adotar as medi das cabíveis para o registro do

bem cultural de que trata esta lei, nos termos do Decreto n° 42.505, de 15 de abril de

2002.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 2 de abril de 2009.

Almir Paraca

Justificação: O congado originou-se na África, no Congo, inspirado no Cortejo aos

Reis Congos, que era uma expressão de agradecimento do povo aos seus

governantes. Com a colonização portuguesa, vários africanos foram trazidos para o

Brasil como escravos e veio com eles essa tradição, que se mesclou à cultura local.

Também chamada de congo ou congada, a manifestação mescla cultos católicos com

africanos num movimento sincrético. É uma dança que dramatiza a coroação do rei

do Congo, acompanhada de um cortejo compassado, cavalgadas, levantamento de

mastros e música. São utilizados diversos instrumentos musicais na animação, sendo

os mais tradicionais a caixa, o pandeiro e o reco-reco. Ocorre em várias festividades

ao longo do ano, mas especialmente no mês de outubro, na festa de Nossa Senhora

do Rosário. O ponto alto da festa é a coroação do rei do Congo.

O congado é uma tradição popular muito presente em Minas Gerais, com

manifestações em quase todos os 853 Municípios mineiros e em centenas de

Municípios de outros Estados da Federação. Na maioria das localidades de Minas, a
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manifestação se dá em louvor e prova de devoção a Nossa Senhora do Rosário, São

Benedito e Santa Efigênia.

Na celebração de festas aos santos, em que a aclamação é animada com danças e

muito batuque de zabumba, há uma hierarquia na qual se destacam o rei, a rainha, os

generais, os capitães, etc. São divididos em turmas de números variáveis, chamados

ternos, que variam de acordo com sua função ritual na festa e no cortejo:

moçambiques, catupés, marujos, congos, vilões e outros.

Pela importância histórica, social e cultural dessas manifestações, pedimos aos

nossos pares todo o apoio para a aprovação da proposição em análise, com a

certeza de estarmos contribuindo para a perpetuação desse verdadeiro patrimônio

imaterial do povo mineiro, preservando-o para que as atuais e futuras gerações

possam dele tomar conhecimento e partilhar de sua riqueza, beleza e espiritualidade.

- 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 3.194/2009

Declara patrimônio cultural do Estado os reisados, ternos ou folias-de-reis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam declarados patrimônio cultural do Estado os reisados, ternos ou

folias-de-reis.

Art. 2° - Compete ao Poder Executivo adotar as medi das cabíveis para o registro do

bem cultural de que trata esta lei, nos termos do Decreto n° 42.505, de 15 de abril de

2002.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 2 de abril de 2009.

Almir Paraca

Justificação: As folias-de-reis, reisados ou ternos-de-reis são manifestações

culturais festivas de caráter religioso e origem portuguesa, que aportaram no Brasil

em meados do século XVIII. Com o objetivo precípuo, em Portugal, de divertir a

população, sua adoção no Brasil absorveu mais profundamente a questão religiosa,

perdendo em grande parte o caráter de descontração com que aqui chegou.

Recebida das mãos dos colonizadores portugueses e desenvolvida no Brasil com
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características próprias, a folia-de-reis é uma manifestação de rara beleza, e os

preciosos versos são preservados de geração em geração por tradição oral.

No período de 24 de dezembro (véspera de Natal) a 6 de janeiro (Dia de Reis), um

grupo de cantadores e instrumentistas percorre toda a cidade entoando versos

relativos à visita dos reis magos - Baltasar, Melquior e Gaspar - ao Menino Jesus.

Atualmente são dramatizadas as passagens bíblicas do nascimento de Cristo, da

visitação dos reis magos e da fuga da sagrada família para o Egito. Os foliões

caracterizam-se como personagens das histórias (por exemplo, os palhaços

barbados, que representam os soldados do governador romano Herodes), percorrem

a cidade recolhendo dinheiro e comida de moradores e acompanham os tambores,

cavaquinhos e pandeiros.

Na tradição católica, a passagem bíblica em que Jesus foi visitado por magos

converteu-se na tradicional visitação feita pelos três reis magos, os quais passaram a

ser reverenciados como santos a partir do século VIII.

Fixado o nascimento de Jesus Cristo em 25 de dezembro, adotou-se a data da

visitação como sendo o dia 6 de janeiro, que, em alguns países de origem latina,

especialmente aqueles cuja cultura tem origem espanhola, passou a ser a mais

importante data comemorativa católica, mais importante, inclusive, que o próprio

Natal. No Estado do Rio de Janeiro, os grupos realizam folias até o dia 20 de janeiro,

Dia de São Sebastião, padroeiro do Estado.

Na cultura tradicional brasileira, os festejos de Natal eram comemorados por grupos

que visitavam as casas tocando músicas alegres em louvor aos santos reis e ao

nascimento de Cristo; essas manifestações festivas estendiam-se até a data

consagrada aos reis magos. Trata-se de um tradição originária de Portugal que

ganhou força, especialmente no século XIX, e mantém-se viva em muitas regiões do

país, sobretudo nas pequenas cidades dos Estados de São Paulo, Minas Gerais,

Bahia, Espírito Santo, Goiás, Rio de Janeiro, entre outros.

Cada grupo, chamado em alguns lugares de folia-de-reis, em outros terno-de-reis, é

composto por músicos tocando instrumentos, em sua maioria de confecção caseira e

artesanal, como tambores, reco-reco, flauta e rabeca (espécie de violino rústico),

além da tradicional viola caipira e do acordeom, também conhecido em certas regiões



____________________________________________________________________________
313

como sanfona, gaita ou pé-de-bode.

Além dos músicos instrumentistas e cantores, o grupo muitas vezes se compõe

também de dançarinos, palhaços e outras figuras folclóricas, devidamente

caracterizadas segundo as lendas e tradições locais. Todos se organizam sob a

liderança do capitão da folia e seguem com reverência os passos da bandeira,

cumprindo rituais tradicionais de inquestionável beleza e riqueza cultural.

As canções são sempre sobre temas religiosos, com exceção daquelas tocadas nas

tradicionais paradas para jantares, almoços ou repouso dos foliões, onde acontecem

animadas festas com cantorias e danças típicas regionais, como catira, moda de viola

e cateretê. Contudo, ao contrário do ocorrido com os reis da tradição, o propósito da

folia não é o de levar presentes, mas de recebê-los do dono da casa para finalidades

filantrópicas, exceto, obviamente, as fartas mesas dos jantares e as bebidas que são

oferecidas aos foliões.

Em algumas regiões as canções de reis são por vezes ininteligíveis, dado o caos

sonoro produzido. Isso ocorre quase sempre porque o ritmo ganhou, ao longo do

tempo, contornos de origens africanas com fortes batidas e com um clímax de

entonação vocal. Contudo, um componente permanece imutável: a canção de

chegada, onde o líder (ou capitão) pede permissão ao dono da casa para entrar, e a

canção da despedida, onde a folia agradece as doações e a acolhida e se despede.

Pela importância histórica, social e cultural dessas manifestações, pedimos aos

nossos pares todo o apoio para a aprovação da proposição que apresentamos, com a

certeza de estarmos contribuindo para a perpetuação desse verdadeiro patrimônio

imaterial do povo mineiro, preservando-o para que as gerações possam dele tomar

conhecimento e partilhar de sua riqueza, beleza e espiritualidade.

- 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 3.195/2009

Declara patrimônio cultural do Estado a catira ou cateretê.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada patrimônio cultural do Estado a catira ou cateretê.

Art. 2° - Compete ao Poder Executivo adotar as medi das cabíveis para o registro do
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bem cultural de que trata esta lei, nos termos do Decreto n° 42.505, de 15 de abril de

2002.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 2 de abril de 2009.

Almir Paraca

Justificação: Catira ou cateretê é uma dança do folclore brasileiro em que o ritmo

musical é marcado pela batida dos pés e das mãos dos dançarinos.

De origem híbrida, com influências indígenas, africanas e européias, a catira (ou “o

catira”) tem suas raízes em Mato Grosso, Goiás e no Norte de Minas. A coreografia é

executada a maioria das vezes somente por homens (boiadeiros e lavradores) e pode

ser formada por 6 a 10 componentes e mais uma dupla de violeiros, que tocam e

cantam a moda. Atualmente, ela é dançada também por homens e mulheres em

conjunto ou só por mulheres.

É uma dança típica do interior do Brasil, principalmente na área de influência da

cultura caipira (Mato Grosso, Norte do Paraná, Minas Gerais, Goiás e partes de São

Paulo e do Mato Grosso do Sul).

A coreografia da catira é quase sempre fixa, havendo poucas variações de uma

região para outra.

Origem: diversos autores, entre eles Mario de Andrade, nos contam que a catira se

originou entre os índios e que o Padre José de Anchieta, entre os anos de 1563 e

1597, a incluiu nas festas de São Gonçalo, de São João e de Nossa Senhora da

Conceição, da qual era devoto. Teria Anchieta composto versos em ritmo de catira

para catequizar índios e caboclos. Há, porém, os que dizem que ela veio da África

junto com os negros, e outros acham que é de origem ibérica. O certo é que ela

adquiriu características desses três grupos citados, podendo até ter recebido

influências de outros povos.

Evolução: a catira, em algumas regiões, é executada exclusivamente por homens,

organizados em duas fileiras opostas. Na extremidade de cada uma delas fica o

violeiro que tem à sua frente a sua “segunda”, isto é, outro violeiro ou cantador que o

acompanha na cantoria, entoando uma terça abaixo ou acima. O início é dado pelo

violeiro que toca o “rasqueado”, toques rítmicos específicos, para os dançarinos
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fazerem a “escova”, o bate-pé, o bate-mão, os pulos. Prossegue com os cantadores

iniciando uma moda de viola, com temática variada em estilo narrativo, conforme

padrão deste gênero musical. Os músicos interrompem a cantoria e repetem o

rasqueado. Os dançarinos reproduzem o bate-pé, o bate-mão e os pulos. Vão

alternando a moda e as batidas de pé e mão. O tempo da cantoria é o descanso dos

dançarinos, que aguardam a volta do rasqueado. Acabada a moda, os catireiros

fazem uma roda e giram batendo os pés alternados com as mãos: é a figuração da

“serra abaixo”, terminando com os dançarinos nos seus lugares iniciais. A catira

encerra com o “recortado”: as fileiras, encabeçadas pelos músicos, trocam de lugar,

fazem meia-volta e retornam ao ponto inicial. Nesse momento, todos cantam uma

canção, o “levante”, que varia de grupo para grupo. No encerramento do “recortado”,

os catireiros repetem as batidas de pés, mãos e pulos.

Pela importância histórica, social e cultural dessas manifestações, pedimos aos

nossos pares todo o apoio à aprovação desta proposição, com a certeza de estarmos

contribuindo para a perpetuação desse verdadeiro patrimônio imaterial do povo

mineiro, preservando-o para que as atuais e futuras gerações possam dele tomar

conhecimento e partilhar de sua riqueza, beleza e espiritualidade.

- 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 3.196/2009

Dispõe sobre a proibição da cobrança de taxa de conveniência pelas empresas

prestadoras de serviço no Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica proibida a cobrança da “taxa de conveniência”, variável sobre o valor

do tíquete, na venda de ingressos para “show”, teatro, cinema ou qualquer espetáculo

pela internet.

Parágrafo único - Tem-se por taxa de conveniência aquela que constitui a fonte

para a empresa oferecer aos usuários a distribuição simultânea de ingressos através

de tecnologia que suporta o serviço.

Art. 2º - O estabelecimento ou o prestador de serviço que infringirem esta lei ficarão

sujeitos às sanções previstas no art. 56 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro
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de 1990, Código de Defesa do Consumidor, aplicáveis na forma de seus arts. 57 a

60.

Art. 3º - As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotações

orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 2 de abril de 2009.

Leonardo Moreira

Justificação: A cobrança de uma taxa para venda de ingressos de “show” pela

internet ou por telefone é considerada legal; no entanto, quando ela varia de acordo

com o valor da entrada do espetáculo, é caracterizada como abusiva.

Ocorre que, quando a taxa é cobrada sobre o valor da venda do ingresso, é

desproporcional, uma vez que o custo para fazer o ingresso e entregá-lo é o mesmo,

independentemente de a pessoa ter desembolsado R$160,00 ou R$600,00 com o

tíquete. Além disso, a conveniência é uma só e não deve ser separada devido ao fato

de o consumidor estar na pista ou no camarote.

A cobrança não se justifica apenas pelo fato da venda ser via internet, uma vez que

o pagamento do tíquete já é garantido por meio de cartão de crédito e a retirada deles

é feita no local, o que, não se deve confundir com “taxa de entrega”.

Tal cobrança é abusiva e fere o art. 39 do Código de Defesa do Consumidor, pois

beneficia apenas a empresa e onera a parte mais fraca da relação de consumo.

A Constituição em vigor estabelece competência concorrente entre a União, os

Estados e o Distrito Federal para legislarem sobre consumo, o que viabiliza esta

iniciativa.

Diante do exposto, solicito o apoio dos nobres colegas à aprovação deste projeto de

lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor e de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.197/2009

Obriga as empresas com página na internet a disponibilizar o número do CNPJ e o

endereço da sede.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As empresas com página na internet deverão informar o número do CNPJ e

o endereço da sede.

Parágrafo único - Os dados previstos no “caput” deverão constar na página de

acesso ao “site” da empresa, em local visível, e a fonte utilizada deve ter um quarto

do tamanho da maior fonte empregada na mesma página.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei ensejará o pagamento de multa no

valor de 100 Ufemgs (cem Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais) a 1.000

Ufemgs (mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais), de acordo com a natureza

e a gravidade da infração e a condição econômica da empresa.

Parágrafo único - A autoridade competente notificará a empresa, por meio do

procedimento administrativo próprio, assegurados o contraditório e a ampla defesa,

para que proceda à adequação de sua página nos termos desta lei, no prazo de cinco

dias, sob pena de sua retirada da internet, ficando vedada a reinserção até o

cumprimento da lei, sem prejuízo do pagamento da multa.

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta dias.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 2 de abril de 2009.

Leonardo Moreira

Justificação: A internet tem-se revelado excelente ferramenta para a publicidade

das empresas que vendem produtos e serviços, pois funciona como enorme vitrine,

possibilitando aos produtos anunciados em qualquer lugar do Brasil serem

visualizados em tempo real do outro lado do País.

Contudo, para que os usuários da rede tenham segurança, é necessário que sejam

disponibilizados dados sobre a empresa no próprio “site”.

Como não são todas as empresas que fornecem esses dados e como não há

legislação sobre o tema, este projeto de lei tem por escopo oferecer maior

transparência aos consumidores, visto que o CNPJ e o endereço são dados

essenciais para o estabelecimento da relação de consumo.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor e de

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

PROJETO DE LEI Nº 3.198/2009

Dispõe sobre a manutenção de elevadores em edifícios residenciais e comerciais e

dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Todos os elevadores elétricos instalados em edifícios de habitação coletiva,

comerciais e de serviços públicos ou privados deverão ser submetidos a manutenção

semestral, de acordo com as especificações constantes nas normas expedidas pelo

órgão federal competente do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e

Qualidade Industrial.

§ 1º - A manutenção de que trata o "caput" deste artigo deverá ser realizada por

empresas prestadoras de serviço habilitadas pelo órgão fiscalizador estadual

competente e registradas junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e

Agronomia - Crea.

§ 2º - Consideram-se órgãos competentes para fiscalizar a manutenção semestral

de que trata o "caput" deste artigo:

I - os órgãos de defesa civil;

II - o Corpo de Bombeiros Militar;

III - os órgãos fiscalizadores de obras municipais.

Art. 2º - Os contratos de manutenção de elevadores deverão ser registrados

nos respectivos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, com

responsabilidade técnica exercida por engenheiro mecânico devidamente habilitado.

Art. 3º - No caso de acidentes em decorrência do descumprimento do que

estabelece esta lei, responderão civil e criminalmente pelos danos deles decorrentes:

I - o proprietário ou o responsável pelo edifício, caso não tenha sido cumprido o que

determinam os arts. 2º e 3º desta lei;

II - o responsável técnico e, quando houver, a empresa contratada para realizar a

manutenção, em casos de omissão, negligência ou imperícia.

Art. 4º - A empresa prestadora do serviço de manutenção de elevadores deverá

fornecer ao órgão fiscalizador um plano periódico da manutenção programada para

cada edificação, no qual constarão todos os procedimentos específicos para a marca
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e o modelo do equipamento correspondente, bem como a periodicidade do serviço a

ser prestado, e ainda:

I - utilizar, obrigatoriamente, em seus serviços de reparo e manutenção

componentes originais ou fabricados por firmas que mantenham controle de

qualidade;

II - emitir, a cada visita de manutenção, certificado de revisão em que constará

prazo de validade e termo de garantia relativa ao serviço prestado, afixando-o no

interior do elevador, em local que permita sua leitura pelos usuários.

Art. 5º - A cada manutenção, os proprietários ou os responsáveis pelo edifício estão

obrigados a providenciar todos os reparos e todas as substituições consideradas

como essenciais à segurança do elevador, sob pena de sua interdição.

Art. 6º - O não-cumprimento do disposto nesta lei implica:

I - a interdição do elevador;

II - multa no valor de 1.000 Ufemgs (mil Unidades Fiscais do Estado de Minas

Gerais), no caso de desrespeito à interdição;

III - multa no valor de 2.000 (duas mil) Ufemgs no caso de reincidência, sem

prejuízo da interdição;

Parágrafo único - Na hipótese de extinção da Unidade Fiscal do Estado de Minas

Gerais - Ufemg -, a atualização monetária dos valores constantes neste artigo se fará

pela variação do Índice Geral de Preços - IGP -, da Fundação Getúlio Vargas, ou de

outro índice que vier a substituí-lo.

Art. 7º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e oitenta dias

contados da data de sua publicação.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 2 de abril de 2009.

Leonardo Moreira

Justificação: Os elevadores fazem parte do quotidiano de grande parte da

população brasileira. A alta densidade demográfica das grandes cidades só é

possível em virtude do processo de verticalização, viabilizado por tecnologias como

essa.

Os moradores e freqüentadores de edifícios passam parte considerável e sua vida
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no interior de elevadores; entretanto, a segurança desses equipamentos, não tem

sido objeto de cuidados rigorosos. Inúmeros são os casos de pessoas que se vêem

trancadas em seu interior, seja por defeitos de funcionamento, seja por interrupção no

fornecimento de energia elétrica. Esse quadro se agrava quando são vítimas desse

tipo de acidente pessoas portadoras dos distúrbios de acrofobia (medo de altura) ou

de claustrofobia (medo de lugares fechados). O pânico a que podem ficar sujeitas é

capaz de agravar seu quadro clínico e de produzir seqüelas duradouras.

A segurança dos elevadores é objeto de diversas normas técnicas da Associação

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT -, assim como dos códigos municipais de

edificações, mas isso não impede que o Estado edite norma sobre o tema, visando a

beneficiar, sobretudo, os Municípios que ainda não legislaram sobre o assunto.

Esta proposição torna obrigatória a manutenção semestral, de acordo com as

especificações constantes nas normas expedidas pelo órgão federal competente do

Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial.

Pelas razões expostas, contamos com o apoio dos ilustres parlamentares à

aprovação do projeto ora apresentado.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.199/2009

Dispõe sobre a publicação de preços de produtos ou serviços em desacordo com o

sistema monetário nacional.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica caracterizada como publicidade enganosa ou abusiva a utilização de

tabela de preços ou de qualquer outro meio publicitário que expresse valores em

desacordo com o sistema monetário nacional.

Art. 2º - A inobservância do disposto no art. 1º sujeita o infrator, conforme o caso, às

seguintes sanções:

I - multa;

II - apreensão do produto;

III - suspensão do fornecimento do produto ou serviço;
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IV - suspensão temporária da atividade;

V - cassação da licença do estabelecimento.

Art. 3º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta das

dotações orçamentárias destinadas a tais fins.

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias de sua

publicação.

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

Sala das Reuniões, 2 de abril de 2009.

Leonardo Moreira

Justificação: A Lei nº 8.880, de 27/5/94, estabeleceu em seu art. 2º que: “Art. 2º - A

URV será dotada de poder liberatório, a partir de sua emissão pelo Banco Central do

Brasil, quando passará a denominar-se Real”. O § 2º do mesmo artigo diz: § 2º “A

centésima parte do Real, denominada centavo, será escrita sob a forma decimal,

precedida da vírgula que segue a unidade”.

Pela legislação em vigor, não há como expressar, quer por tabelas de preços, quer

por outros meios de comunicação, valores que estejam em desacordo com o sistema

monetário atual.

Entretanto, deparamos com tabelas de preços com valores grafados em reais

divididos na milésima parte, se assim poderíamos dizer. Grafados assim, esses

valores não são apresentados conforme o que determina a legislação em vigor, o que

os torna não passíveis de comercialização, pois não há um correspondente

fracionário da moeda que permita tal prática.

Dessa forma, esse procedimento assume as características que descrevem a

publicidade como enganosa, pois não há uma expressão precisa do valor do produto

ou serviço a ser comercializado, ocasionando prejuízo ao consumidor.

São essas as razões que me levam a apresentar este projeto de lei, o qual,

acredito, pelas razões que encerra, mereça o beneplácito dos meus nobres pares.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor e de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.200/2009
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Proíbe a fabricação e a comercialização de pilhas não recarregáveis e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica proibida a fabricação e a comercialização de pilhas e baterias comuns

e alcalinas não recarregáveis que contenham em sua composição chumbo, cádmio,

mercúrio, lítio, zinco, manganês, níquel e seus compostos, destinadas a quaisquer

tipos de aparelhos, veículos ou sistemas, móveis ou fixos, que as requeiram para o

seu pleno funcionamento, bem como os produtos eletroeletrônicos que as contenham

integradas em sua estrutura de forma não substituível.

Art. 2º - Os fabricantes e os agentes comerciais devem disponibilizar ao consumidor

mecanismos eficientes de coleta e descarte das pilhas recarregáveis, após atingirem

seu tempo de vida útil, conforme resoluções dos organismos ambientais.

Art. 3º - Ficam livres da proibição as pilhas e baterias especiais compostas pelos

sistemas níquel-metal-hidreto, íons de lítio, lítio e zinco-ar e também as do tipo botão

ou miniatura, utilizadas em aparelhos de baixo consumo e equipamentos médicos.

Art. 4º - As despesas decorrentes desta lei correrão a conta de dotações

orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

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

Sala das Reuniões, 2 de abril de 2009.

Leonardo Moreira

Justificação: Apesar da aparência inocente e do seu tamanho, as pilhas e baterias

são hoje um grave problema ambiental. No Brasil são produzidas anualmente,

segundo a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica - Abinee -, cerca de

800 milhões de pilhas, entre as chamadas secas (zinco-carbono) e alcalinas.

Constitui-se num veneno lançado no meio ambiente diariamente por milhões de

pessoas. Seu tempo de degradação na natureza varia de 100 a 500 anos, jamais se

degradando os metais pesados contidos em sua composição.

As pilhas e baterias apresentam em sua composição metais considerados

perigosos à saúde humana e ao meio ambiente como o mercúrio, o chumbo, o cobre,

o zinco, o cádmio, o manganês, o níquel e o lítio. Entre esses metais os que

apresentam maior risco à saúde são o chumbo, o mercúrio e o cádmio. Quando
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descartadas em lixões ou aterros sanitários, liberam componentes tóxicos que

contaminam o solo, os cursos d'água e os lençóis freáticos, afetando a flora e a fauna

das regiões circunvizinhas e também o homem, pela cadeia alimentar, causando

sérios danos à saúde.

Devido a seus componentes tóxicos, as pilhas podem também afetar a qualidade do

produto obtido na compostagem de lixo orgânico. Além disso, sua queima em

incineradores também não consiste em uma boa prática, pois seus resíduos tóxicos

permanecem nas cinzas e parte deles pode volatilizar, contaminando a atmosfera.

Metais como o chumbo, podem provocar doenças neurológicas; o cádmio afeta

condição motora, assim como o mercúrio. É evidente que esse assunto está em

permanente pesquisa e a presença desses produtos está sendo reduzida. Seguem-

se, os danos mais comuns causados à saúde da população pelos elementos

químicos mais comumente encontrados em pilhas e baterias:

Mercúrio: distúrbios renais e neurológicos (irritabilidade, timidez e problema de

memória), mutações genéticas e alterações no metabolismo e deficiências nos

órgãos sensoriais (tremores, distorções da visão e da audição).

Cádmio: agente cancerígeno e teratogênico, pode causar danos ao sistema

nervoso. Acumula-se, principalmente, nos rins, no fígado e nos ossos; provoca dores

reumáticas e miálgicas, distúrbios metabólicos que levam à osteoporose, à disfunção

renal e ao câncer.

Chumbo: gera perda de memória, dor de cabeça, irritabilidade, tremores

musculares, lentidão de raciocínio, alucinação, anemia, depressão, insônia, paralisia,

salivação, náuseas, vômitos, cólicas, perda do tônus muscular, atrofia, perturbações

visuais e hiperatividade.

Lítio: afeta o sistema nervoso central, gerando visão turva, ruído nos ouvidos,

vertigens, debilidade e tremores.

Níquel: provoca dermatites, distúrbios respiratórios, gengivites, sabor metálico,

“sarna de níquel”, efeitos carcinogênicos, cirrose e insuficiência renal.

Zinco: provoca vômitos e diarréias.

Cobalto e seus compostos: existentes na bateria de lítio, causam a “sarna do

cobalto”, além de conjuntivite, bronquite e asma.
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Bióxido de manganês: usado nas pilhas alcalinas, provoca anemia, dores

abdominais, vômitos, crises nervosas, dores de cabeça, seborréia, impotência, tremor

nas mãos, perturbação emocional.

Por que optar por pilhas recarregáveis? Trata-se de uma maneira de reduzir o

impacto no meio ambiente e na saúde pública, adotando as pilhas e baterias

recarregáveis no lugar de pilhas não recarregáveis.

Seguem-se os principais argumentos que definem as pilhas recarregáveis como

melhor opção, em detrimento das pilhas não recarregáveis: São mais econômicas em

médio e longo prazos. Uma pilha recarregável consegue armazenar muito mais

energia para operar por mais tempo, comparada com uma pilha não recarregável;

dependendo das condições de uso, uma única carga de uma pilha recarregável pode

durar de duas a quatro vezes mais que uma pilha alcalina não recarregável de boa

qualidade. Isso significa que se uma câmera digital tira 20 fotos com uma pilha não

recarregável, com a pilha recarregável pode se tirar de 40 a 80 fotos, somente com

uma recarga. Preservam a saúde pública e o meio ambiente. Uma pilha (recarregável

ou não) contém elementos químicos nocivos à natureza, por isso não deve ser

descartada no lixo comum, e sim coletada e descartada de forma a não contaminar o

meio ambiente. Como apresentado acima, uma carga de pilha recarregável pode

durar de duas ou quatro vezes mais que uma pilha alcalina não recarregável de boa

qualidade. Considerando-se pilhas recarregáveis com capacidade anunciada de mil

recargas, veremos que uma única pilha recarregável equivale a até 4 mil pilhas

comuns. Ou seja, o uso de uma única pilha recarregável trás benefícios equivalentes

à reciclagem de milhares de pilhas comuns.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Meio Ambiente para

parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.201/2009

Estabelece normas para utilização de bibliotecas universitárias por estudantes da

rede pública de ensino e por inscritos em concurso público e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica liberado o uso de bibliotecas instaladas em universidades e

faculdades, por estudantes da rede pública de ensino, nos locais onde esse serviço
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público não estiver disponível.

Art. 2º - Todas a faculdades com sede no Estado de Minas Gerais, públicas e

particulares, criarão um sistema de identificação, para que estudante possa ter

acesso a seu acervo bibliográfico, arquivos e demais informações disponíveis nesse

ambiente, para poder realizar pesquisas e trabalhos escolares, na forma e na

condição que necessitar.

Parágrafo único - Caberá ao estudante a prova de estar cursando escola pública,

por seu documento de estudante, devidamente atualizado, para requerer a

identificação da biblioteca e seurespectivo cadastro.

Art. 3º - Tal serviço também será acessado por estudantes e outras pessoas que se

encontram inscritas em concursos públicos de qualquer esfera, federal, estadual ou

municipal, e que buscam seu preparo para se submeterem a essas provas ou se

qualificar para essa finalidade.

Parágrafo único - O estudante deverá receber uma credencial de acesso, limitada

no tempo entre a inscrição, passando pela aplicação dos exames, e o final do

processo de contratação por parte do poder público.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na ata de sua publicação.

Sala das Reuniões, 2 de abril de 2009.

Leonardo Moreira

Justificação: O Brasil é um país cujo acesso à informação infelizmente se dá muito

mais através de um aparelho de televisão do que através de pesquisa científica.

O que se busca por este projeto de lei é franquear às pessoas que tem menor

condição do acesso às boas bibliotecas do Estado, para que possam também usufruir

seu acervo, de modo a se prepararem e especializarem para provas vestibulares e

concursos públicos.

Tal assunto é tão importante, que a ONU se prepara para criar a maior biblioteca

“on-line”, visando a esse acesso: “ONU vai criar a maior biblioteca “on-line”

(22/10/2007). A Unesco estabeleceu uma parceria com o Google e prepara a criação

de uma biblioteca mundial totalmente acessível pela internet. Inclui trabalhos literários

de todas as partes do mundo, revelou a Organização Cultural, Científica e

Educacional da Organização das Nações Unidas. Manuscritos, mapas, livros,
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partituras, gravações musicais, filmes, gravuras e fotografias serão incluídos no

projeto. O projeto vai permitir aos utilizadores pesquisar lugares, épocas, temas e

instituições”.

Como em nosso Estado não são todas as pessoas que têm acesso à meios de

pesquisa eletrônicos, conto com os nobres pares para aprovação deste projeto de lei.

- 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 3.202/2009

Concede incentivo fiscal a contribuintes do Imposto sobre Operações Relativas à

Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -, até o ano-calendário de

2015, pelo patrocínio ou pela doação a projetos desportivos e paradesportivos, e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Até o ano-calendário de 2015, podem ser deduzidos da porção estadual,

nos termos do art. 158, IV, da Constituição da República, pertinente ao Imposto sobre

Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de

Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -, a ser recolhido,

ou ainda acrescidos a eventual crédito para ulterior compensação, os valores doados

ou despendidos a título de patrocínio, por parte do contribuinte ou de seu substituto

tributário, em favor de projetos desportivos e paradesportivos, aprovados pela

administração.

§ 1º - A vantagem fiscal é limitada ao montante de captação de recursos deferido,

previamente, pela administração para a finalidade prevista no "caput", deste artigo,

em cada projeto, em virtude de sua magnitude, conforme disposição regulamentar.

§ 2º - Eventual doação ou patrocínio em favor de projeto que favoreça, direta ou

indiretamente, pessoa física ou jurídica vinculada ao respectivo doador ou

patrocinador não pode ser objeto do incentivo fiscal.

§ 3º - Consideram-se vinculados ao doador ou patrocinador:

I - pessoa jurídica de que sejam sócios ou administradores;

II - seu cônjuge, parentes até o terceiro grau, inclusive afins, e dependentes
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econômicos;

III - demais sócios e administradores de pessoa jurídica de que sejam titulares ou

gestores, nos termos do inciso I deste parágrafo;

IV - pessoa jurídica coligada à indicada no inciso I, ou que tenha como sócios ou

administradores quaisquer das pessoas referidas no inciso II.

Art. 2º - Os projetos apoiados na forma desta lei deverão agraciar, pelo menos, um

dos seguintes gêneros entre as diversas modalidades praticadas:

I - desporto educacional;

II - desporto de participação;

III - desporto de rendimento.

§ 1º - Incentivar-se-ão, preferencialmente, projetos que promovam inclusão social,

mediante a prática esportiva, em comunidades de baixa renda.

§ 2º - O emprego dos recursos captados em virtude desta lei na remuneração de

atletas profissionais, nos termos da Lei Federal nº 9.615, de 24 de março de 1998,

ensejará o indeferimento do benefício fiscal e cancelamento do respectivo projeto.

Art. 3º - Consideram-se, para os fins desta lei:

I - patrocínio:

a) a transferência gratuita, em caráter definitivo, ao proponente, de numerário para

a realização de projeto desportivo ou paradesportivo, com finalidade promocional e

institucional de publicidade;

b) o pagamento de despesas ou a utilização de bens, móveis ou imóveis, do

patrimônio do patrocinador, sem transferência de domínio, para a realização de

projeto;

II - doação:

a) a transferência gratuita, em caráter definitivo, ao proponente, de numerário, bens

ou serviços para a realização de projeto, desde que não empregado em publicidade,

ainda que para divulgação do mesmo projeto;

b) a distribuição gratuita de ingressos para evento esportivo por pessoa jurídica a

empregados e seus dependentes, ou a integrantes de comunidades de

vulnerabilidade social;

III - proponente: a pessoa jurídica de direito público ou privado, de natureza
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esportiva e sem escopo lucrativo, titular de projeto aprovado pela administração.

Art. 4º - Os projetos serão submetidos a órgão deliberativo da administração,

acompanhados da respectiva documentação e orçamento, conforme disposição

regulamentar.

§ 1º - A aprovação de projetos somente terá eficácia após a publicação de ato

oficial contendo seu título, instituição responsável, montante da captação deferida

para fins de incentivo fiscal e respectivo prazo de validade.

§ 2º - A administração acompanhará, tecnicamente, a execução de projetos

previstos nesta lei, reportando eventuais fraudes às autoridades competentes.

§ 3º - A divulgação das atividades decorrentes de projetos deferidos, nos termos do

art. 1º, mencionará a circunstância do incentivo fiscal concedido, fazendo-se

estampar o número desta lei e o ícone representativo da bandeira do Estado de

Minas Gerais.

Art. 5º - A prestação de contas à administração referente a projetos deferidos é

obrigação do proponente, conforme disposição regulamentar.

Art. 6º - Constituem infrações a esta lei:

I - receber o patrocinador ou o doador vantagem ilícita, em decorrência do

respectivo patrocínio ou doação;

II - agir o patrocinador, o doador ou o proponente mediante fraude ou simulação

para auferir o incentivo previsto no art. 1º;

III - desviar recursos provenientes de doações ou patrocínios para finalidade diversa

da fixada nos respectivos projetos;

IV - adiar, antecipar ou cancelar, sem justa causa, atividade desportiva objeto de

captação de recursos e incentivo fiscal;

V - violar quaisquer outros de seus dispositivos e respectiva regulamentação.

§ 1º - As infrações sujeitarão:

I - o patrocinador ou o doador ao pagamento do imposto não recolhido, além de

acréscimos moratórios e outras cominações administrativas e penais aplicáveis;

II - o infrator ao pagamento de multa equivalente a duas vezes o valor da vantagem

irregularmente auferida.

§ 2º - O proponente será responsável, de modo solidário, com os demais partícipes,
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na hipótese de fraude prevista no inciso I deste artigo.

Art. 7º - As receitas captadas em apoio a projetos desportivos e paradesportivos, na

forma desta lei, com o respectivo demonstrativo de origem e destino, serão

divulgadas na rede mundial de computadores - internet, mensalmente, em sítio

próprio, gerido pela administração, conforme disposição regulamentar.

Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 2 de abril de 2009.

Leonardo Moreira

Justificação: Tem por escopo este projeto de lei conceder incentivo fiscal a

doadores e patrocinadores que, efetivamente, prestem apoio institucional a projetos

desportivos e paradesportivos no Estado.

Inspirado na Lei Federal nº 11.438, de 29/12/2006, que dispõe sobre incentivos e

benefícios para fomentar as atividades de caráter desportivo e dá outras

providências, necessitou o texto desta proposição, extensas alterações, levando em

conta as diferenças existentes entre o tributo objeto do benefício concedido pela

União, a saber, o Imposto sobre a Renda, e, no presente caso, aquele em relação ao

qual se pretende conceder benefício análogo, no âmbito estadual, ou seja, o Imposto

sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de

Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS.

Hão de ser consideradas as dinâmicas tributárias opostas, quanto aos respectivos

tratamento fiscal e recolhimento, sendo certo que o primeiro é declarado pelo

contribuinte, enquanto o ICMS incide sobre as relações de comércio e serviços

específicos, podendo ser recolhido ou creditado na escrituração fiscal para oportuna

compensação, ora por seu contribuinte, ora por seu substituto tributário, nas inúmeras

hipóteses de incidência.

De difícil execução e fiscalização, o incentivo fiscal que ora se propõe dependerá

muito de sua regulamentação infralegal, assim como de rigorosa disciplina e

organização por parte dos proponentes de projetos desportivos ou paradesportivos e

de seus patrocinadores; contudo está lançado o alicerce de uma obra que, uma vez

concluída, será de grande valia para nosso Estado e de inestimável valor para o

desporto e a inclusão social, beneficiando desportistas e paradesportistas das mais
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diversas modalidades, origens, idades e condições sociais.

Ainda que, em sua prática, num breve porvir, a execução do incentivo autorizado

pelo poder público não vier a se demonstrar atraente bastante para o contribuinte,

tendo em vista as dificuldades existentes em face de perdas de arrecadação, guerra

fiscal, isenções e incentivos já adotados, pode-se afirmar que a demonstração de

credibilidade por parte da administração, aliada ao esforço das agremiações e ao

entusiasmo dos atletas, certamente contribuirá para o êxito dessa ação conjunta entre

Estado e sociedade.

De "todos fazendo um pouco" resulta a vitória das pretensões coletivas, trazendo

benefícios igualmente auspiciosos a todos.

Diante do exposto, invocamos de nossos nobres pares a aprovação deste projeto

de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Educação e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 3.203/2009

Proíbe os órgãos, as empresas e as instituições que especifica de deixar de admitir

e contratar, de exonerar e demitir pessoa com cadastro negativo nos bancos de

dados e serviços de proteção ao crédito e congêneres.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica vedado aos órgãos oficiais do Estado e dos Municípios, às instituições

públicas ou privadas de qualquer natureza, as empresas mercantis, industriais,

comerciais, as associações, sociedades e fundações de qualquer natureza, em

qualquer fase do processo de seleção para admissão de funcionário ou servidor, ou

para a contratação de empregado, solicitar ao candidato ao cargo público ou à vaga

de emprego a apresentação de qualquer certidão ou pesquisa junto a banco de dados

e cadastros relativos a consumidores, ou aos serviços de proteção ao crédito e

congêneres.

Art. 2º - Fica vedado aos órgãos, às empresas e às instituições de que trata o artigo

anterior deixar de admitir como funcionário ou servidor, ou deixar de contratar como

empregado, bem assim exonerar ou demitir qualquer pessoa que possua cadastro

negativo em banco de dados e cadastro relativos a consumidores, ou nos serviços de
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proteção ao crédito e congêneres.

Art. 3º - Ao constatar o descumprimento dos termos desta lei, a pessoa que se

sentir prejudicada deverá dirigir-se ao órgão corregedor da respectiva instituição

pública, se houver, e, não havendo, ou no caso de empresas e instituições privadas,

à Delegacia de Polícia mais próxima, munida do rol de testemunhas ou provas

documentais para as providências policiais decorrentes, a fim de garantir o acesso

aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de

danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, na forma estabelecida

pelos incisos VI e VII do art. 6º da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 -

Código de Defesa do Consumidor.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 2 de abril de 2009.

Leonardo Moreira

Justificação: A Associação Brasileira do Consumidor - ABC -, organização não

governamental e sem fins lucrativos, especializada na defesa do consumidor e em

direito bancário, trouxe ao nosso conhecimento que recebe diariamente reclamações

de consumidores que, em face de reveses que podem acontecer na vida de qualquer

pessoa, se encontram em situação financeira desesperadora, uma vez que, por

possuírem cadastro negativo nas empresas que mantêm banco de dados e cadastros

relativos a consumidores, ou nos serviços de proteção ao crédito e congêneres, não

conseguem recolocação no mercado de trabalho.

E, de igual modo, muitos empregados, em face de serem alvos de seus credores na

porta das empresas onde trabalham, acabam por receber ameaças de demissão de

seus empregadores.

O cidadão sem trabalho fica afastado do convívio social, perde sua auto-estima, sua

dignidade e, permanecendo inadimplente junto aos seus credores, é levado ao

mercado informal de trabalho, onde se pratica a sonegação de impostos, comércio

ilegal de produtos importados ou contrafeitos e, em casos extremos, onde se pratica a

comercialização de produtos resultantes de crimes de furto, roubo, extorsão, etc.

Cabe salientar que os entes de caráter público que mantém banco de dados e

cadastros relativos a consumidores, ou os serviços de proteção ao crédito e
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congêneres, surgiram da necessidade de as empresas mercantis obterem

informações prévias das pessoas com as quais pretendiam firmar contratos de venda

e compra e, desse modo, se precaver de eventuais prejuízos pela comercialização

com pessoas de reputação duvidosa.

Ocorre que tais entes, há muito tempo vêm se tornando, indiretamente, órgãos

punitivos, já que as informações que prestam acabam sendo utilizadas em prejuízo

do cidadão, principalmente daquele que está em busca de uma colocação para, ao

receber seu salário, reorganizar suas finanças.

Ademais, parece-nos que o cadastro nesse sistema de restrição ao crédito é feito

de forma irregular e inconstitucional, contrariando preceitos do Código de Processo

Civil e, em especial, o inciso LV, do art. 5º da Constituição Federal.

Por tais motivos, visando a inclusão social de milhares de cidadãos que se

encontram em situação de desespero financeiro, sofrendo discriminação e

constrangimento devido ao cadastro nos órgãos de restrição ao crédito, é que

apresentamos esta proposição, destinada a preservar o direito do trabalhador, em

especial em face do que estabelece o inciso III do art. 203 da Constituição Federal –

promoção da integração ao mercado de trabalho – a fim de assegurar sua

alimentação, saúde, educação e lazer, e a impedir que instituições privadas,

estimuladas por instituições financeiras e associações comerciais, causem a

desestruturação de muitas famílias, que devem receber total proteção do Estado.

Vale lembrar, neste ponto, a obrigação do Estado de proteger o cidadão no que

tange ao princípio da dignidade humana, essa é fórmula legal que impedirá a

mercantilização do homem, de maneira que o sistema de Direito absorva um

conteúdo ético, que imponha o respeito a igualdade humana e a singularidade da

pessoa como dado universalmente sujeito ao respeito de todos.

Com o acolhimento desse princípio, o Estado é obrigado a adotar políticas públicas

que permitam o acesso de todo cidadão a qualquer bem e serviço, tornando-o parte

ativa no processo socioeconômico e cidadão autor da história política que a

coletividade eleja como trajetória humana.

O Estado deve impedir que o cidadão seja despojado de sua dignidade, e seja

recolhido às sombras socioeconômicas e políticas; seja renegado pela sociedade e
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pelos seus, envergonhando-se de si mesmo, rejeitando-se e anulando-se como

cidadão devido a atos impensados ou autoritários de determinados entes.

O Estado só é um Estado Democrático, em sua concepção, constitucionalização e

atuação, quando respeita o principio da dignidade da pessoa humana. Não há verba

constitucional, não há verba governamental que se façam legítimas quando não se

voltam ao atendimento desse princípio.

Não há verdade constitucional, não há suporte institucional para políticas públicas

que não sejam destinadas ao pleno cumprimento daquele valor maior transformado

em princípio constitucional.

Assim, aguardo dos nobres Deputados desta Casa de leis o imprescindível apoio a

esta proposição que, tão-somente busca garantir àqueles que, além de endividados,

ainda estão desafortunados pelo desemprego e precisam de uma chance de garantir

sua própria subsistência.

- 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 3.204/2009

Dispõe sobre a instalação de medidores de energia elétrica para consumidores

rurais de baixa renda das regiões que menciona e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica determinada à Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig - a

instalação, subsidiada em 60% (sessenta por cento) para os microprodutores rurais e

em 50% (cinqüenta por cento) para os pequenos produtores rurais e associações das

regiões da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste - Sudene - e do

Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas - Idene -, de medidores

de energia elétrica capazes de registrar a tarifação reduzida no horário noturno.

Parágrafo único - A classificação dos consumidores de que trata o “caput” deste

artigo será aferida mediante declaração que poderá ser expedida pelo Sindicato do

Trabalhador Rural do domicílio do beneficiado, pelo Instituto Nacional de Colonização

e Reforma Agrária - Incra -, e pelas Secretarias Municipal ou Estadual de Agricultura,

bem como mediante aferição do volume médio de energia consumida.

Art. 2º - Os custos do subsídio a que se refere o “caput” do art. 1º desta lei correrão
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a conta ou arrecadação de 2% (dois por cento) do orçamento do Programa de

Combate à Pobreza em Minas Gerais.

Art. 3º - Os consumidores rurais qualificados como de baixa renda deverão solicitar

a instalação do medidor diferenciado de tarifação reduzida de energia elétrica junto à

agência da Cemig mais próxima de seu domicílio.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 2 de abril de 2009.

Gil Pereira

Justificação: A proposição em tela tem como objetivo proporcionar aos

consumidores rurais de baixa renda, em sua maioria proprietários e produtores rurais,

a oportunidade de reduzir os custos com energia elétrica por meio de tarifação

diferenciada. Para isso, é necessário proceder à instalação, com subsídio do governo,

de medidores capazes de registrar não somente a quantidade de energia elétrica

consumida, mas também o horário em que se deu esse consumo, estabelecendo

tarifação diferenciada de acordo com o horário. Esse pode ser um incentivo aos

proprietários e produtores rurais para utilizarem as máquinas de irrigação no período

noturno, fato que poderá trazer-lhes vantagens que transcendem aquelas relativas ao

incremento da produção, como descontos especiais na tarifa sobre o consumo de

energia elétrica no horário de 21h30min a 6 horas do dia seguinte. Além disso, nos

moldes da Portaria 105 da Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel -, para os

consumidores de baixa tensão, chamados Grupo B, o desconto poderá ser de até

73% sobre a tarifa normal. No caso de clientes de alta tensão, chamados Grupo A, o

desconto poderá ainda ser maior, chegando a 90%, quando a energia elétrica

utilizada fora do horário do benefício tarifário for fornecida com base na tarifa rural

vigente do respectivo grupo tarifário. A explicação é simples: o período da noite é o

de menor consumo de energia em toda a rede.

Utilizando o serviço nesse horário, os agricultores estão contribuindo para evitar a

sobrecarga no sistema elétrico, além de propiciar uma economia de até 20% no

consumo de água, um bem que, devido à elevação da temperatura no período diurno,

acaba sendo desperdiçado no processo de evaporação. Essa economia vai ao

encontro da busca pela máxima eficiência energética, que além de diminuir a
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sobrecarga do sistema elétrico também diminui o consumo de água.

Um exemplo desse tipo de medidor de energia diferenciada é o Spectrum K,

fabricado pela Nansen S.A., empresa sediada em Contagem, e que foi desenvolvido

para atender as concessionárias de energia elétrica no faturamento de energia com

medição de tarifação diferenciada focada em consumidores rurais com benefício

previsto na Portaria 105 da Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel.

Com o benefício da tarifação diferenciada, haverá um crescimento acentuado na

produção de gêneros alimentícios tais como grãos, hortaliças e, até mesmo, na

fruticultura, pois ocorrerá um maior incremento da irrigação no horário noturno na

atividade rural, visando beneficiar, principalmente, o agricultor de baixa renda.

Uma vez que o benefício da tarifação reduzida no horário noturno destinado à

irrigação já está previsto na Portaria 105 da Aneel, o que se pretende - vale a pena

ressaltar - é justamente a instalação, gratuita, dos medidores de tarifação

diferenciada focada em consumidores rurais de baixa renda, utilizando-se, para tanto,

de 2% do orçamento destinado ao Programa de Combate à Pobreza do Estado de

Minas Gerais.

Faz-se necessário levar em consideração que o Decreto nº 43.618/2003, que

determina a isenção do ICMS para os produtores rurais que utilizam energia elétrica

noturna, não tem beneficiado os produtores rurais de baixa renda, por não terem

acesso ao equipamento que possibilitaria medição diferenciada de consumo.

De acordo com o Ministério de Minas e Energia, para cada R$1,00 aplicado no

setor agropecuário há um retorno de R$3,00, direcionado a outros setores produtivos

da economia. Um exemplo da força política da eletrificação rural pode ser mensurado

pelo alcance social, econômico e cultural do programa Luz para Todos, do governo

federal, cujo objetivo é levar a energia elétrica a todas as propriedades rurais.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Minas e Energia e de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.205/2009

Declara de utilidade pública a Associação Araxá Taekwon-do, com sede no

Município de Araxá.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Araxá Taekwon-do, com

sede no Município de Araxá.

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

Sala das Reuniões, 2 de abril de 2009.

Wander Borges

Justificação: O esporte desenvolve valores como afetividade, percepções,

expressão, raciocínio e criatividade, motivos pelos quais representa importante

instrumento de socialização, educação, promoção de saúde, identidade cultural e

cooperação dos povos.

Os benefícios atribuídos à atividade fizeram com que a Organização das Nações

Unidas, embasada em recente estudo, recomendasse a adoção do esporte como

instrumento de políticas públicas direcionadas ao desenvolvimento humano.

Em 9/5/92, visando a tornar o esporte uma vigorosa ferramenta de inclusão social,

foi fundada a Associação Araxá Taekwon-do, entidade civil sem fins lucrativos que

objetiva proporcionar a difusão do esporte, do civismo e da cultura física,

especialmente a prática do taekwon-do, judô, kung fu, capoeira e artes marciais em

geral, bem como promover a competição esportiva, reuniões e divertimentos de

caráter social e cultural.

A entidade apresenta as finalidades estatutárias seguintes: cultivar e incentivar o

interesse pelo esporte, estudar as regras e inovações da organização esportiva,

promover e estimular atividades relacionadas com seus objetivos estatutários,

reivindicar, promover solidariedade e incentivar a participação social, cultural,

educativa e esportiva, desenvolver o interesse pela ecologia, realizar estudos e

pesquisas atinentes à suas finalidades, realizar eventos culturais, esportivos, sociais

e promocionais.

A referida Associação, além de promover e incentivar a prática desportiva, presta

relevantes serviços à comunidade, uma vez que desenvolve ações que visam a

atender às crescentes necessidades e demandas da população por esporte,

sobretudo o destinado a pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica;

tendo por principal propósito contribuir para seu desenvolvimento humano e promover
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sua inclusão social.

Cumpridos todos os requisitos legais, contamos com o apoio desta Casa para o

reconhecimento do nobre trabalho desenvolvido pela Associação Araxá Taekwon-do.

- 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 3.206/2009

Dispõe sobre a criação de linha de crédito especial para a aquisição de veículos

destinados ao transporte de trabalhador rural.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a criar, por intermédio de suas

instituições financeiras e de fomento, linha de crédito especial para a aquisição de

veículos destinados ao transporte de trabalhador rural.

Parágrafo único - O contrato de financiamento relativo à linha de crédito de que

trata este artigo estipulará prazo de pagamento não inferior a trinta e seis parcelas

mensais.

Art. 2º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e vinte dias a

contar da data de sua publicação.

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

Sala das Reuniões, 2 de abril de 2009.

Zezé Perrella

Justificação: A imprensa tem noticiado freqüentemente os inúmeros acidentes,

quase sempre com perda de vida, envolvendo trabalhadores rurais, quando

transportados no trabalho, devido à má conservação dos veículos utilizados para

esse fim.

Todos sabemos das imensas dificuldades enfrentadas para se adquirir tais veículos,

as quais acabam levando os interessados a procurar melhores ofertas que nem

sempre correspondem à qualidade desejada.

O que se pretende é propiciar maior segurança aos seus usuários, facilitando os

meios para a aquisição desses veículos, motivo pelo qual contamos com o apoio

desta Casa à aprovação deste projeto de lei.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 3.564/2009, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Associação do Sagrado Coração de Jesus, de Governador

Valadares, pelo lançamento da pedra fundamental do Mosteiro Coração de Jesus, no

Pico do Ibituruna. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 3.565/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Grupo Sada - Transportes e Armazenagens S.A. pela

política de investimentos no Estado. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 3.566/2009, do Deputado Ademir Lucas, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à Transimão Turismo Ltda. pela comemoração de seu 37º

aniversário. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 3.567/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao 25º Batalhão de Polícia Militar, em Sete Lagoas, pelas

comemorações dos seus 13 anos de fundação.

Nº 3.568/2009, do Deputado Rômulo Veneroso, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Defesa Social e ao Superintendente-Geral de Polícia Civil pedido de

providências para instalar uma unidade da Delegacia Especializada - Divisão de

Tóxicos e Entorpecentes no Município de Betim. (- Distribuídos à Comissão de

Segurança Pública.)

Nº 3.569/2009, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Diretor-Geral do DNIT pedido de providências com vistas à recuperação e à

manutenção da BR-265, no trecho que liga o Município de Lavras ao de São João

del-Rei. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 3.570/2009, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado pedido de providências para a instalação

da 2ª Vara de Justiça na Comarca de Coromandel. (- À Comissão de Administração

Pública.)

Nº 3.571/2009, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências com vistas à liberação imediata dos
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recursos financeiros para a alimentação destinada aos alunos da Escola Estadual

Cônego Joaquim Monteiro, no Município de Matias Barbosa. (- À Comissão de

Educação.)

Nº 3.572/2009, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

Secretário de Transportes pedido de providências com vistas à liberação de recursos

para a construção de ponte sobre o Rio São Francisco, no entrocamento das

Rodovias MG-161 e MG-402, próximo ao Município de São Francisco.

Nº 3.573/2009, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

à Secretaria de Meio Ambiente pedido de providências para que sejam realizados

pelo Copam os licenciamentos ambientais do empreendimento Leroy Merlin e da

expansão do BH Shopping.

Nº 3.574/2009, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

ao DNIT no Estado pedido de providências junto ao Copam para que seja iniciado

com urgência o licenciamento ambiental do projeto de ligação viária entre a BR-356 e

a MG-030.

Nº 3.575/2009, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

ao Ministério Público do Estado pedido de providências com vistas à anulação dos

licenciamentos ambientais de construção do Leroy Merlin e de expansão do BH

Shopping, concedidos pelo Município de Belo Horizonte, de acordo com o disposto na

Lei nº 15.979, de 2006.

- É também encaminhado à Mesa requerimento da Comissão de Segurança

Pública.

Proposições não Recebidas

- A Mesa, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno, deixa de

receber a seguinte proposição:

REQUERIMENTO

Da Comissão de Administração Pública em que solicita seja encaminhado ao

Secretário de Defesa Social pedido de providências para que seja reavaliada a

suspensão do pagamento do vale-alimentação aos Agentes Penitenciários e

Socioeducativos.

Comunicações
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- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Cultura, de

Educação, do Trabalho, de Minas e Energia, de Direitos Humanos e de Assuntos

Municipais.

Questão de Ordem

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, serei breve, tendo em vista o

início de nova fase da reunião. Gostaria de falar sobre o passo-a-passo dos Agentes

Penitenciários contratados, que estamos, assim como V. Exa., acompanhando. Eles

fizeram ontem um belo exercício de democracia em belíssima passeata que

certamente exigiu das autoridades do Estado um olhar mais atento. Sr. Presidente, é

bom que se saiba - ontem também se realizou uma audiência pública na Comissão

de Direitos Humanos - que estão sendo tomadas algumas providências no campo

judicial junto à Defensoria Pública, as quais teremos oportunidade de explicar e

esclarecer aos Agentes Penitenciários contratados. Manifestação pacífica, ordeira,

legítima e democrática faz com que o governo se sensibilize. É isso o que queremos,

Sr. Presidente: maior sensibilidade do Governador e do Vice-Governador quanto a

uma situação que hoje pode colocar em risco o emprego, o trabalho de 1.200

Agentes de Segurança Penitenciária. Eu e o Deputado Ademir Lucas apresentamos o

projeto de lei cujo principal objetivo é dar ao segmento tratamento igual ao de áreas

designadas da educação. Mas entendo, Sr. Presidente, que, na impossibilidade de o

governo avançar um pouco mais na questão, ele mantenha os postos de trabalho e

não permita que demissões ocorram. Tramita nesta Casa o projeto de lei cujo relator,

Deputado Lafayette de Andrada, com esforço, elabora, da melhor forma possível, o

seu parecer, para que o Estado de Minas Gerais tenha uma legislação que discipline

a contratação temporária no Estado de forma detalhada. Tenho a certeza de que

esse parecer será votado hoje na Comissão de Administração Pública. Aliás, Sr.

Presidente, do lado de fora desta Casa, há cerca de 500 Agentes Penitenciários

contratados, acompanhando os nossos trabalhos e querendo apelar ao Governador

por intermédio dos Deputados que exercem essa interlocução política e que são seus

legítimos porta-vozes. Os Deputados Durval Ângelo, Ademir Lucas, Lafayette de

Andrada, Wander Borges - que lá compareceu -, Ruy Muniz e tantos outros

Deputados estão, cada vez mais, sensibilizados com a causa desses Agentes
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Penitenciários. Na terça-feira, fiz um pronunciamento dizendo que, se o Ministério

Público permitiu que esses contratos fossem renovados por 2, 4, 6, 8, 10, 20, 25

anos, porque não pode permitir que isso seja feito neste momento, com a paciência

do governo em não demiti-los. Portanto, Sr. Presidente, pedimos, mais uma vez, ao

Governador a sensibilidade e a atenção aos trabalhadores, para que eles realmente

não sejam demitidos. Apresentamos esta questão de ordem para dizer da importância

do momento que essas pessoas estão vivendo. São essas as nossas considerações

e a questão de ordem que apresento.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, nas galerias, de Agentes

Penitenciários que estão fazendo um movimento com o apoio da Assembleia, e os

cumprimenta.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Rinaldo.

O Deputado Doutor Rinaldo - Sr. Presidente, caros colegas Deputados, pessoas

das galerias que nos visitam nesta tarde, imprensa, é um prazer voltar a esta tribuna

para lembrar-lhes de que 7 de abril é o Dia Mundial da Saúde, e, no dia 8, comemora-

se o Dia Mundial do Combate ao Câncer. A TV Alterosa, junto à Unimed e à Funed,

realizará, na praça da catedral de Divinópolis, um evento denominado “Estação

Saúde”, - aliás, haverá muitos outros - para comemorar o Dia Mundial da Saúde. No

prédio da Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste Mineiro -, acontecerá,

em parceria com a Fundação Hemominas, o Dia de Doação da Medula Óssea,

também nessa cidade.

Por falar em saúde, Sr. Presidente, foi realizada, em Divinópolis, cidade-pólo da

macrorregião, audiência pública para discutir a falta de leitos no SUS, para

internações. Aliás, foi um sucesso, em razão da presença dos representantes das

lideranças da saúde da cidade e de toda a região como também do nosso Presidente,

Deputado Carlos Mosconi, e do Deputado Domingos Sávio, de Divinópolis. A

audiência, como já disse, transcorreu muito bem; a tribuna ficou livre, e todos

puderam falar. Dali tiramos o consenso de que a aquisição do Hospital Santa Mônica

é uma solução viável, rápida e resolverá urgentemente o grande problema que hoje é
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um caos em Divinópolis, já que políticos de governos anteriores não deram a devida

atenção. O Prefeito Vladimir está empenhado em resolver esse problema,

obviamente em parceria com o governo do Estado e, se Deus quiser, com o governo

federal, por meio do Ministério da Educação, tendo em vista que essa situação não

pode esperar. Na audiência pública, nós - o Presidente Carlos Mosconi, o Deputado

Domingos Sávio e eu - aprovamos requerimento.

Solicitamos uma audiência com o Secretário de Saúde, Marcus Pestana, e a

realizamos nesta semana. Ouvimos do Secretário informações sobre a importância

que ele está dando ao assunto, além da vontade política dele, do Governador Aécio

Neves e do Vice-Governador Anastasia para resolver a questão, uma vez que a

região Centro-Oeste, cuja sede é Divinópolis, é o segundo maior problema de

internação hospitalar do SUS em Minas Gerais, só perdendo para o Vale do

Jequitinhonha.

Sentimos firmeza nas palavras do Secretário, que disse que publicará

imediatamente no “Minas Gerais” os nomes da equipe oficial para a aquisição do

Hospital Santa Mônica. Já existe uma equipe comandada pelo Secretário Adjunto

Antônio Jorge, que estava levantando as possibilidades. Agora, será publicado no

diário oficial nesta semana, para oficializar-se essa equipe. Teremos, aí sim, os

primeiros passos dados, o primeiro resultado da audiência pública para adquirir o

Hospital Santa Mônica. Sabemos que há trâmites legais para o levantamento de

preço. Tudo que se disse sobre essa questão até hoje são hipóteses, suposições. Só

após a oficialização dessa equipe e os levantamentos, seguindo os trâmites legais, é

que teremos o valor real desse investimento. Divinópolis terá, assim, o seu primeiro

hospital público.

Também, Sr. Presidente, nessa reunião com o Secretário ficou clara a importância

de continuarmos os investimentos no Hospital São João de Deus, que é o grande

hospital do SUS em Divinópolis, de alta complexidade, que realiza tratamento

oncológico e transplantes, do qual não podemos deixar de ser parceiros, senão o

caos será maior ainda. Mesmo com a aquisição do Hospital Santa Mônica, que se

tornará público, o São João de Deus continuará sendo o grande hospital do SUS em

Divinópolis. Precisará do Pró-Hosp, das emendas parlamentares, do dinheiro do
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governo federal para continuar os grandes serviços que vem prestando não só a

Divinópolis, mas também a toda a região Centro-Oeste.

Agradeço, assim, Sr. Presidente, às pessoas que foram à audiência pública, como

os Prefeitos e os Secretários de Saúde das cidades vizinhas, bem como o nosso

Prefeito Municipal. Essa audiência pública já começou a dar frutos, e, em breve,

tornaremos o Santa Mônica o hospital público de Divinópolis.

Sr. Presidente, quero comunicar à Casa que realizaremos, na primeira semana de

junho, em comemoração ao aniversário de Divinópolis, o 2º Divinópolis Mostra Artes.

Aproveito, então, a audiência da TV Assembleia para dizer aos nossos artistas em

Divinópolis que a Assembleia exporá os seus trabalhos mais uma vez. Foi um

sucesso no ano passado. Infelizmente, nesse ano, não contamos com a parceria da

Prefeitura Municipal. Desta vez o Prefeito Vladimir já se mostrou interessado em ser

parceiro desse evento e provavelmente estará aqui na abertura para podermos

divulgar os artistas divinopolitanos, bem como os das cidades vizinhas que quiserem

expor aqui o seu trabalho. No ano passado, foi uma semana de exposição, com a

venda de muitas obras. Houve artista que ficou conhecido por essa exposição, aliás

apresentando-se em Belo Horizonte. Então, realizaremos a 2º Divinópolis Mostra

Arte. Tenho a certeza de que será melhor do que a primeira, com muito mais artistas

ainda. Estamos divulgando a tempo, para todos trazerem os seus trabalhos. O nosso

gabinete e a Prefeitura Municipal trarão os artistas sem nenhum custo para eles.

O Deputado Célio Moreira (em aparte)* - Deputado Doutor Rinaldo, parabenizo-o

pelo esforço, pelo trabalho de V. Exa. juntamente com a Comissão de Saúde, que

discutiram essa questão. A Comissão esteve em Divinópolis para resolver a situação

do hospital. O objetivo é salvar vidas. Estão, portanto, de parabéns V. Exa. e todos os

Deputados que participaram desse trabalho para que as pessoas tenham

atendimento de qualidade.

V. Exa. esteve numa audiência pública em Corinto, com o Deputado Mosconi e

outros Deputados. Tiveram a oportunidade de visitar a Santa Casa de Corinto e viram

o descaso da ex-Prefeita da cidade em relação à saúde.

V. Exa. não esteve somente lá, em Corinto, mas também em audiência que ocorreu

nesta Casa, com o Secretário da Saúde Marcus Pestana, junto também às lideranças
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políticas e comunitárias da Santa Casa, com o intuito de tentar resolver aquela

pendenga da abertura da Santa Casa de Corinto. O hospital foi interditado pela

Vigilância Sanitária. Precisavam ser feitas algumas intervenções, e na época não

houve a colaboração por parte do gestor, da ex-Prefeita, que foi derrotada nas últimas

eleições. Agora temos um Prefeito que está realmente interessado em reabrir a Santa

Casa de Corinto, em fazer parceria - Prefeitura e Santa Casa -, para atender a esse

hospital, do qual V. Exa. muito bem se lembra, bem-estruturado, equipado, que

precisa dessas intervenções tanto da Santa Casa quanto da Prefeitura e da

Secretaria de Saúde. Mas infelizmente o Prefeito assumiu a cidade com um débito

muito grande, de mais de R$2.000.000,00. Ele está se sacrificando para colocar em

ordem aquela cidade, que estava de cabeça para baixo.

Em breve, inauguraremos o PSF em Corinto - aliás, ontem o Deputado Carlos

Mosconi, da Comissão de Saúde, cobrava isso. Como V. Exas. sabem, os Deputados

indicaram duas, três unidades, no Município, e a ex-Prefeita não inaugurou, porque

este parlamentar havia indicado a cidade. São aquelas picuinhas políticas que não

levam a lugar nenhum e só prejudicam o cidadão.

Agora o Prefeito, as lideranças comunitárias, estamos resolvendo junto à Vigilância

Sanitária, com o Dr. Felipe Caran. Estivemos novamente com o Secretário Marcus

Pestana e o Vice-Governador Antonio Anastasia, que desejam visitar a cidade de

Corinto. Portanto Corinto receberá a presença do Vice-Governador, Anastasia, do

Secretário Marcus Pestana, da Comissão de Saúde desta Casa e de todos os que se

encontram imbuídos em levar saúde e segurança, para que as cidades de Monjolos,

Santo Hipólito, Corinto, Augusto de Lima, Buenópolis e parte da cidade de Morro da

Garça tenham atendimento mais adequado.

Esse é o meu retorno a V. Exa. Parabenizo-o pela vitória na sua cidade, Divinópolis,

onde V. Exa. e outros Deputados conseguiram realmente atender aos anseios

daquela comunidade. Parabéns, Deputado.

O Deputado Doutor Rinaldo - Gostaria de dizer ao Deputado Célio Moreira que nós,

da Comissão de Saúde, reunimo-nos com o Secretário Marcus Pestana, nesta

semana, e conversamos sobre Corinto. Ele está muito interessado na abertura do

hospital, ainda mais agora, contando com a boa-vontade do Prefeito atual. A Prefeita
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anterior não recebeu a Comissão de Saúde na sua cidade nem compareceu à

reunião com o Secretário Marcus Pestana, na Secretaria de Saúde. Claro que é

importante a participação do Prefeito no trabalho de abertura do hospital daquela

cidade.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Agradeço ao Deputado Doutor Rinaldo.

Testemunho o trabalho que V. Exa. e o Deputado Domingos Sávio fizeram em prol da

saúde de Divinópolis. Como membro da Comissão de Saúde, acompanhava as

reclamações há vários anos. No decorrer dos últimos anos, tenho acompanhado o

trabalho, os pronunciamentos feitos por V. Exa. e pelo Deputado Domingos Sávio,

tentando mostrar a importância de se resgatar a saúde pública de uma região que

abrange, nada mais nada menos, que 1 milhão de pessoas. Um milhão de pessoas

depende da macrorregião de Divinópolis, e as coisas não andavam bem. O Secretário

Marcus Pestana, respaldado no trabalho que os dois parlamentares fizeram

representando os Municípios, tomou uma atitude inédita. Ele faz uma parceria com a

universidade federal, que tem uma faculdade de Medicina, e com um Município que

terá a coragem de desapropriar essa casa de saúde, esse hospital. O Estado entrará

com os recursos necessários para fazer o resgate desse hospital. Então vai ser uma

parceria tripla, já que será feita entre a União, o Estado e o Município.

Cumprimento o Deputado Domingos Sávio pela persistência, bem como pelas

alegações óbvias e mais do que justas acerca da forma de participação do Estado.

Espero que Divinópolis, bem como Corinto, Januária, que é outra cidade problemática

do Norte de Minas - V. Exa. sabe disso, pois já esteve lá, com a Comissão de Saúde -

, e Teófilo Otôni, disponham do melhor serviço de saúde possível. Portanto temos

macrorregiões e microrregiões que infelizmente ainda não possuem um sistema de

saúde adequado e à altura da nossa população. Deputado Doutor Rinaldo, parabéns

pelo seu trabalho. Os meus parabéns são extensivos ao Deputado Domingos Sávio.

Espero ir a Divinópolis em breve, a fim de comemorarmos uma vitória maiúscula dos

Deputados da cidade e da região, com o apoio do Governador Aécio Neves, que é

um homem sensível e sabe perfeitamente usar os recursos públicos. Obrigado.

O Deputado Doutor Rinaldo - Agradeço-lhe o aparte. Além do trabalho junto ao

Deputado Domingos Sávio, temos de ressaltar a vontade e o empenho do Prefeito
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Vladimir e da Secretária de Saúde, Sra. Cherrie, em resolver essa questão. Essa

parceria com a Prefeitura é muito importante. Trabalho na área da saúde desde o

primeiro dia do meu mandato. Já o Deputado Domingos Sávio trabalha nessa área

desde seu mandato anterior. No entanto, no período anterior, não contamos com

essa parceria da Prefeitura para resolver a falta de leitos hospitalares em Divinópolis.

Hoje, felizmente, contamos com essa parceria, que será fundamental para obtermos

um resultado satisfatório.

Sr. Presidente, como fui aparteado, solicito-lhe mais 1 minuto para terminar meu

pronunciamento. Cumprimento o bispo de Divinópolis, D. José Belvino, que está se

aposentando e deixando a nossa diocese, que está comemorando seu

cinqüentenário. Tivemos o prazer de acompanhar 4 mil pessoas de Divinópolis a

Aparecida do Norte, para assistir à missa celebrada por D. José Belvino, no Santuário

Nacional de Aparecida. A missa, dedicada ao cinqüentenário de nossa diocese, foi

muito bonita. Foi lançado um selo em comemoração. Destaco ainda o brilhante

trabalho pastoral, administrativo e financeiro realizado por D. José Belvino à frente da

referida diocese. Ele, que recebeu a diocese com débito, reformou o Palácio

Episcopal, comprou duas rádios, reformou a catedral e deixa a diocese em boa

situação financeira, com dinheiro em caixa. Fez um bonito trabalho pastoral e

administrativo. Aproveito a oportunidade também para dar as boas-vindas a D.

Tarcísio, nosso atual bispo de Divinópolis. Sr. Presidente, muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra o Deputado Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio* - Boa-tarde, especialmente ao Sr. Presidente,

Deputado Doutor Viana, e aos demais colegas Deputados e Deputadas. Meu boa-

noite àqueles que nos verão mais tarde, por meio da TV Assembleia. Meu boa-tarde

também àqueles que nos acompanham da Casa do povo mineiro ou pela TV

Assembleia. Inicialmente, quero unir-me ao grande parceiro, nobre Deputado Doutor

Rinaldo, amigo de longa data. Tivemos a alegria de conviver em Divinópolis, como

Vereadores. Hoje tenho a felicidade de tê-lo aqui, como colega, unindo esforços em

prol de Divinópolis, do Centro-Oeste mineiro, enfim, de todo o Estado de Minas

Gerais. Parabenizo-o, pois, sem dúvida, sua atuação vem enriquecer muito as
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atividades deste Parlamento.

Eu me sinto privilegiado, porque sai um divinopolitano da tribuna e entra outro

divinopolitano trabalhando pelas mesmas causas, unidos em clima fraterno. Deputado

Doutor Rinaldo, com certeza esta nossa união de esforços, obviamente com o apoio

dos demais colegas, é responsável pelas conquistas importantes que já começam a

se delinear. É assim que precisamos fazer política, somando em prol do que a

comunidade precisa.

Aproveito para agradecer aos colegas da Comissão de Saúde que lá estiveram

conosco - e V. Exa. estava conosco - visitando o Secretário Marcus Pestana,

destacando de modo especial o nosso Presidente, Deputado Carlos Mosconi, e o

meu grande amigo e parceiro, Deputado Carlos Pimenta, que tem uma bagagem

belíssima de trabalho.

Carlinhos - mudando o assunto da saúde, mas logo retornarei a ele -, aproveito

para dizer que, em relação àquela causa da ponte de Funilândia para Baldim, hoje

recebi a palavra do Secretário Danilo de Castro de que, quanto à ponte sobre o Rio

das Velhas, em que estamos trabalhando juntos, conseguiremos em breve viabilizá-

la. É esse espírito de união que nos possibilita os resultados.

Voltando à questão da saúde, que o Deputado Doutor Rinaldo, com muita

propriedade, descreveu aqui, de fato, não podemos adiar. Temos de enfrentar

rapidamente o problema vivido em Divinópolis. No caso, podemos falar no Centro-

Oeste mineiro, uma população de mais de 1 milhão de habitantes, envolvendo mais

de 50 Municípios que, de alguma maneira, dependem de uma atenção adequada,

principalmente na área de internação hospitalar em Divinópolis. Na saúde, o ideal é

que todos estejam investindo de forma adequada no atendimento primário, na

prevenção e nos programas e nas equipes de saúde da família, para diminuirmos a

demanda de internação hospitalar ou até mesmo a das internações em UTIs. Mas

essa é uma realidade que se constrói ao longo do tempo.

O que temos hoje de fato, infelizmente, é uma população que, diante da doença, e

muitas vezes doença grave, fica na fila, em situação de desespero, esperando vaga.

Enquanto espera, a enfermidade se agrava. E muitas vezes, quando o socorro chega,

chega tarde. No caso específico, não se trata de uma demanda só de Divinópolis, é
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de toda a região. Sendo ela atendida, de alguma maneira, isso tem impacto em todo

o Estado.

Hoje, por incrível que pareça, embora seja uma cidade que dispõe de médicos de

todas as especialidades médicas - além do competente Doutor Rinaldo, que divide o

seu tempo como Deputado e como bom médico -, temos em Divinópolis mais de 500

médicos... Não é isso, Deputado Doutor Rinaldo? São médicos de todas as

especialidades. E são extremamente competentes.

Mas não temos unidades hospitalares nem leitos, para que o paciente que precise

de intervenção cirúrgica, de internação ou de acompanhamento médico permanente

receba assistência. Aí vem para Belo Horizonte, o que complica a vida de todos os

mineiros, porque Belo Horizonte, é claro, tem o dever de acolher todos os mineiros,

mas já tem uma demanda dos próprios belo-horizontinos e da Região Metropolitana a

qual não consegue suprir.

A decisão do Estado, em parceria com o Município e até com o governo federal, de

atender a esse nosso pedido e investir na ampliação de leitos em Divinópolis é uma

decisão pela qual estamos lutando desde o nosso primeiro mandato de Deputado.

Isso se constrói ao longo do tempo. E agora, com essa nossa parceria, ganhamos

mais força. O Governador Aécio Neves assumiu o compromisso. E surgiu essa

possibilidade.

No caso, temos de administrar com muita prudência, porque há sempre aqueles

que se precipitam e às vezes podem até nos interpretar mal. Surgiu a oportunidade,

porque o hospital é privado, colocou-se como, eu diria, um parceiro desse problema

dizendo: “Podemos discutir uma...”, porque alguém pode dizer: “Mas não, o Estado

vai lá e desapropria sem nem querer saber se o Estado está de acordo”.

Bom, isso também seria uma atitude imprópria, porque desapropriar um hospital

não significa que aqueles pacientes, sendo atendidos ali, mesmo em caráter

particular, são de lá. Eles continuarão precisando de atendimento.

Tudo precisa ser construído com entendimento. Além do que, o processo relativo

àquilo que é privado, àquilo que é particular, caso não haja um entendimento, pode

se arrastar na justiça por muitos anos, pode virar uma novela. Desse jeito, nada se

resolve, é melhor construir um novo.
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É importante esclarecer que já há a decisão do Estado de nomear uma comissão,

que deve ser publicada no diário oficial, ainda nesta semana, para fazer a avaliação

oficial, tudo com muita transparência, com muita clareza. Os proprietários

manifestaram o valor que acreditam ser justo ou que desejam pelas suas

propriedades. O Estado não faz negócio tal como a iniciativa privada, que pergunta

quanto o proprietário quer, faz sua oferta em seguida e propõe o fechamento do

negócio. O Estado tem seus representantes legais, tanto no Legislativo - nós, os

Deputados -, quanto no Executivo - o Governador Aécio Neves e seus Secretários e,

no caso, o Prefeito Vladimir. Nós, do poder público, para realizarmos um negócio com

transparência, temos de seguir o ritual que a lei determina.

Isso significa que é necessária uma avaliação oficial, por profissionais qualificados,

nomeados para essa função, com absoluta isenção e imparcialidade. Queira Deus

que a avaliação oficial facilite o processo. Não vamos interferir no preço, mas

esperamos que essa avaliação estabeleça um ponto de equilíbrio e de entendimento,

para que a desapropriação se dê de forma amigável, ou seja, pelo valor da avaliação

oficial, e aquele que está sendo desapropriado não conteste a quantia. Se contestar,

caberá uma perícia e a intervenção do Poder Judiciário.

Nesse caso, teremos de acompanhar tudo, Deputado Doutor Rinaldo, “pari passu”,

porque não desejamos uma briga judicial. Pelo contrário, queremos resolver o

problema do SUS, respeitando todos os profissionais que atuam ali, como o

Deputado Doutor Rinaldo, assim como os sócios, sejam majoritários, sejam

minoritários, e os funcionários. Precisamos encontrar um entendimento.

Já estamos trabalhando com a forma de custeio. Já viabilizamos, com o

Governador e com o Secretário de Saúde, o dinheiro para a aquisição. Na hipótese

de a negociação não se viabilizar ou de o processo se mostrar moroso e conflituoso,

sabemos que não se descartou, em hora alguma, a possibilidade de partirmos para a

construção de um hospital. Todavia, isso é mais demorado. Como há gente

morrendo, precisando de atendimento para ontem, será melhor se pudermos resolver

o problema de maneira mais rápida. Afinal, o interesse público deve falar mais alto.

O certo é que, quanto aos investimentos, já estamos trabalhando juntos. Quero

abordar, na linha de raciocínio já exposto, o custeio, com o qual estamos
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preocupados. Há quem diga que manter um hospital é muito caro, que a Prefeitura

não devia assumir essa manutenção. Vamos deixar o povo morrendo à míngua?

Temos de assumir o desafio, claro, sabendo que, ao fazermos o investimento inicial,

ao vencermos a primeira batalha, estabeleceremos obrigatoriamente um segundo e

grande desafio: o custeio, que já estamos discutindo, a fim de que seja feito em

parceria entre o Município, o Estado e o governo federal. É necessária a participação

da Universidade Federal de São João del-Rei, “campus” Centro-Oeste Mineiro; do

“campus” Divinópolis, que é o “campus” Dona Lindu, universidade que possui os

cursos de Medicina, Farmácia, Enfermagem, que precisam de dois hospitais-escola.

O Hospital São João de Deus também deverá atender como hospital-escola para

alta complexidade, já que esse hospital que estamos objetivando destinar ao povo do

Centro-Oeste mineiro - um hospital público, que atenderá o povo que está no

desespero - deve ser predominantemente de média e baixa complexidades,

exatamente o maior gargalo, onde há o maior número de casos de internações. O

curioso é que às vezes o hospital - como o São João de Deus, que é de altíssimo

nível, faz cirurgia cardíaca, trabalha com transplante, tem todas as especialidades e

toda a estrutura da alta complexidade - encontra-se cheio, lotado, muitas vezes com

mais de 80% de casos de média complexidade.

E chega um caso de um paciente enfartado ou de uma pessoa em coma, portanto

casos de alta complexidade. O hospital está preparado para atender, mas não tem a

vaga. Ao viabilizar a média complexidade, também vamos melhorar a situação para o

São João de Deus, no entanto falta o custeio, mas já estamos trabalhando nessa

idéia do custeio, envolvendo os Municípios da região, o Município de Divinópolis, o

Estado e o governo federal. Sabemos que o desfio é pesado.

Quando construí o pronto-socorro, sabia que havia o custeio. O poder público,

quando investe num posto de saúde ou numa escola municipal de um bairro da

periferia, não está fazendo só a obra, porque também tem de mantê-la. Feliz o

governante e feliz o povo que tem governantes que compreendem que investir em

saúde, em educação e em infra-estrutura é obrigação do poder público, mesmo

sabendo que, para investir ou comprar um hospital, gasta-se a maior parte do

Orçamento e depois ainda existe o custeio. E pior, isso não dá voto, costuma dar é
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reclamação, porque, por mais que se faça um grande investimento para a construção

de um hospital, não temos a ilusão de que resolverá todos os problemas de saúde.

Daqui a pouco, os 180 novos leitos estarão lotados, e alguém ainda dirá que esse

hospital não resolveu nada. Como se os 180 que estivessem sendo atendidos ali,

todos os dias, fossem nada. O mesmo ocorre com o pronto-socorro que construímos

e que atende mais de 20 mil pessoas por mês, e ainda existe adversário político que

chega ao absurdo de dizer que essa obra não deveria ter sido feita porque não

resolveu. Não resolveu tudo, mas ai de nós se ele não tivesse sido feito, aí é que

seria um desastre. Vamos enfrentar o problema com parceria, como muito bem disse

o Deputado Doutor Rinaldo. Somos nós trabalhando unidos, o governo do Estado, o

Prefeito Vladimir, cada um fazendo a sua parte para vermos o problema resolvido.

No último minuto que me resta, quero apenas fazer uma rápida reflexão sobre um

outro assunto. A crise que afeta o Brasil inteiro afeta as prefeituras. Fui Prefeito e

conheço o pesadelo que está virando a vida de um Prefeito. A receita caiu

assustadoramente. Na medida em que houve o reajuste do salário mínimo - o que

deveria ter havido mesmo -, a folha de pagamento da maioria das Prefeituras

pequenas, que tem uma pequenina receita, cresceu na proporção do crescimento do

salário mínimo, e diminuiu a receita. Os Municípios estão vivendo num desespero. O

governo federal tomou algumas medidas para enfrentar a crise, o que afetou mais

ainda a vida do Município, porque diminuiu o IPI e o Imposto de Renda, ocasionando

a diminuição do repasse para os Municípios, porque praticamente são só esses dois

impostos que o governo federal compartilha com os Municípios. O governo federal

não está sendo sensível ao Município.

O pior é que agora veio uma decisão do governo federal que me deixou

assombrado. Além disso, a Ministra Dilma falou, num tom duro, que a habitação é só

para os Municípios de mais de 100 mil habitantes. Parece que só as grandes

metrópoles têm problemas de habitação. Ou será que estão querendo trazer o povo

do interior para aumentar as periferias das grandes cidades? São milhares e milhares

de cidades, a maioria das cidades brasileiras, que o governo federal está condenando

a ficar fora do programa que ele mesmo vem dizendo ser o seu maior programa para

enfrentar a crise. O governo vai enfrentar a crise só em 10% das cidades brasileiras,
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Deputado Doutor Rinaldo? Não consigo entender a lógica e a justiça disso. E o mais

grave é que isso demonstra claramente que o governo não quer fazer 1 milhão de

casas, porque ele restringe a possibilidade das parcerias. Ele próprio diz que, por

exemplo, em Minas Gerais, que são 853 Municípios, pouco mais de 20 Municípios

poderão fazer as habitações. Por que isso também não pode ser feito nas demais

cidades, se o seu povo também é brasileiro e paga impostos? O governo federal os

exclui de maneira autoritária e sem uma explicação justa e adequada.

Fica aqui o meu protesto e o meu lamento sobre a postura autoritária de alguém

que deseja fazer, de fato, um barulho danado e não quer, na verdade, realizar o que

está prometendo. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Almir Paraca.

O Deputado Almir Paraca - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

público presente, telespectadores da TV Assembleia, quero iniciar o meu

pronunciamento desta tarde tratando do fórum técnico que vai ocorrer em Paracatu,

minha cidade, na próxima terça-feira, dia 7 de abril. A Assembleia, que já se

notabilizou com esse trabalho, está mais uma vez levando a todas as regiões do

interior do Estado o Fórum Técnico da Educação, para discussão e elaboração do

Plano Decenal de Educação.

O Plano Nacional de Educação remete ao Distrito Federal, aos Estados e aos

Municípios a tarefa de elaborar, cada um desses entes, o seu Plano Decenal de

Educação, em que se planeja para os próximos 10 anos a sintonia fina entre objetivos

e metas do Plano Nacional de Educação, para a melhora do sistema de educação no

Brasil, a responsabilização de cada um dos entes federativos e o envolvimento de

todos os setores e segmentos sociais. Todos, repito, com a responsabilidade

compartilhada de promover a melhora da qualidade da educação no Brasil.

Estamos vivendo a era do conhecimento. Há pouco tempo, estávamos na era da

informação, mas percebemos rapidamente que de nada adiantava, como não adianta,

ter acesso a um grande volume de informações como hoje é disponibilizado pela rede

mundial de computadores, a internet. O que importa é processar e trabalhar essas

informações e, a partir delas, produzir efetivamente conhecimento.
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Sabemos que, para o desenvolvimento da Nação - e estamos envolvidos com essa

tarefa e esse desafio no Brasil, melhorando sensivelmente a vida do povo brasileiro, o

que é ação primordial do governo Lula -, precisamos aprimorar, avançar, melhorar

sensivelmente a educação brasileira. E Minas Gerais não é diferente; ainda temos

muito o que avançar neste Estado. Portanto, quero reforçar um trabalho que venho

fazendo há alguns dias: já percorri várias cidades do Noroeste de Minas - passei em

João Pinheiro, Brasilândia, Bonfinópolis de Minas, Riachinho, Urucuia, Uruana, Arinos

e Paracatu - e neste final de semana percorrerei outros Municípios, mobilizando a

população para a reunião do Fórum Técnico da Educação, para discutir-se o Plano

Decenal de Educação em Minas Gerais, a realizar-se no próximo dia 7, terça-feira. A

partir das 8 horas abre-se o processo de inscrição, e durante todo o dia a comunidade

regional do Noroeste de Minas terá a oportunidade única de colaborar e contribuir

para o aprimoramento da qualidade da educação em nosso Estado.

É bom lembrar que Paracatu já se notabilizou e vem sendo reconhecida hoje como

uma cidade universitária, em razão de suas três instituições universitárias - as

Faculdades Finon, Atenas e Tecsoma -, que hoje ofertam um grande número de

cursos e grande quantidade de vagas para o ensino superior na cidade. Paracatu é

ainda uma das principais cidades mineiras na oferta do ProUni, a bolsa universitária

do governo Lula, que permite o acesso ao ensino superior e à universidade pública a

amplas camadas da nossa população que, sem esse auxílio, não poderiam chegar a

uma universidade.

Portanto, essa é mais uma ação efetiva da Assembleia de Minas Gerais.

Reforçamos a todos que nos ouvem neste momento o convite para a participação.

Educação, assim como desenvolvimento, só é possível com o compartilhamento da

responsabilidade. Com a responsabilidade dividida e compartilhada, poderemos, o

conjunto da sociedade, por meio dos seus diversos setores e segmentos

organizados, contribuir para o aprimoramento da educação em nosso Estado. Os

temas que serão debatidos no fórum técnico são: Educação Infantil, Ensino

Fundamental, Ensino Médio, Ensino Superior, Educação de Jovens e Adultos,

Educação Especial, Educação Tecnológica e Formação Profissional. Lembro que

Paracatu também está recebendo, assim como Arinos, um centro de educação
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federal, o Cefet, fruto de uma grande luta, um grande esforço nosso junto ao governo

federal. Paracatu e Arinos vão revolucionar certamente o ensino técnico e o ensino

superior de tecnologia na nossa região, formando mão-de-obra qualificada para

promover o desenvolvimento regional.

Outro tema também importante é educação indígena, educação do campo e

quilombolas, uma educação diferenciada, adaptada às necessidades desses públicos

e dessas comunidades, um desafio ainda grande, enorme, para o interior do Estado.

Formação e valorização dos profissionais de educação. Sabemos que não é

possível melhorar a qualidade da educação sem equacionar o problema dos

profissionais da educação. Há um tema controverso, que é o piso salarial, que

precisamos resolver em Minas Gerais. O governo do Estado sinaliza que já resolveu.

Não concordamos, assim como praticamente a totalidade dos servidores e dos

profissionais da educação do Estado. Portanto é um tema que precisa ser também

debatido e resolvido.

Financiamento e gestão da educação pública em Minas Gerais e o diálogo entre as

redes de ensino e sua interação - as redes públicas estadual, municipal e federal, e a

rede privada. É necessário que todos esses segmentos, assim como pais, alunos,

profissionais da área da educação, lideranças comunitárias e sociais, gestores

públicos estejam todos em Paracatu - aqueles da região Noroeste -, para que

também a nossa região possa contribuir para o aprimoramento da educação em

Minas Gerais.

Queremos também, Sr. Presidente, lembrar as ações do governo Lula no que diz

respeito à melhoria da educação no Brasil e em Minas Gerais. A rede do ensino

federal e do ensino tecnológico está praticamente dobrando. O Reuni amplia a oferta

de vagas na universidade pública brasileira, assim como amplia, mesmo fisicamente,

as unidades da universidade pública. Em Minas Gerais, não é diferente. Temos

também a Universidade Aberta do Brasil, um novo modelo que vem democratizando

ainda mais o acesso ao ensino superior. Várias unidades da Universidade Aberta do

Brasil já estão em funcionamento no interior do Estado, e muitas outras estão em fase

de implantação para ofertar, por meio das boas instituições de ensino superior do

Brasil e de Minas Gerais, como é o caso da Unimontes, o ensino público de
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qualidade, o ensino a distância.

Não podemos deixar de citar novamente o ProUni, que é, de fato, a democratização

efetiva para muitos estudantes do interior de nosso Estado e do Brasil. O acesso à

universidade pública, como sempre, está difícil, em virtude das distorções, no tocante

à qualidade entre o ensino ofertado pela rede privada e a educação infantil, o ensino

fundamental e o ensino médio das escolas públicas brasileiras.

Gostaria ainda, Sr. Presidente, de falar da visita que fizemos ontem à cidade de

São Francisco, que fica ao lado do Rio São Francisco, no Norte de Minas. Essa

cidade mineira traz no seu nome o forte símbolo da ternura, da defesa do meio

ambiente, da solidariedade e da fraternidade universal. São Francisco não é apenas

um santo da Igreja Católica, mas, muito além disso, é um símbolo e uma figura

universal. Em São Francisco, tivemos a grata satisfação de nos reunir com lideranças

de muitas associações de produtores e agricultores familiares do Município.

Encontramos uma discussão fundamental para as regiões Norte e Noroeste de Minas

Gerais e para o Brasil, que é a utilização da biomassa, ou seja, a produção de

energia a partir da biomassa. Ali se discutia e se apresentava a proposta da produção

do álcool combustível pelas pequenas destilarias, aliás, muitas já implantadas no

Município. Discutiu-se também a dificuldade em pôr no mercado e comercializar o

álcool combustível. Estimulamos a desobediência civil naquele momento, na reunião

em São Francisco. Para romper os interditos e as dificuldades apresentadas para

esta que acreditamos ser uma grande e efetiva solução para os agricultores familiares

do Brasil, isso precisa ser encaminhado. É fundamental que se resolva e se ofereça a

capacidade de associar a produção de alimentos com a produção de energia, por

meio da produção de álcool combustível ou de biodiesel, aos pequenos produtores e

aos agricultores familiares.

Na segunda-feira, estaremos em Montes Claros para a inauguração da usina de

biodiesel da Petrobras, a fim de atender a todo o Norte e o Noroeste de Minas e

certamente parte do Jequitinhonha na produção de oleaginosas da agricultura familiar

voltada para abastecer a usina de biodiesel de Montes Claros. É uma tarefa ainda

muito distante de ser alcançada, realizada e conquistada, pois é uma cultura nova.

Além disso, é preciso haver todo um esforço, que já está havendo, particularmente no
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Norte de Minas, com o apoio do governo federal, para estimular os agricultores

familiares a entrar na cadeia de produção de oleaginosas voltada para alimentar e

abastecer a usina de biodiesel de Montes Claros.

Ainda em São Francisco, visitamos a Fundação Caio Martins - Fucam. Desde que

chegamos aqui, neste segundo mandato, temos acompanhado essa instituição.

Pudemos constatar os avanços já conquistados naquela unidade da Fundação Caio

Martins em São Francisco. Aproveitamos para reconhecer o trabalho realizado pelo

Dr. Cloves Benevides, atual Presidente da Fucam, a quem saudamos mais uma vez.

Constatamos também naquele Município - o Deputado Paulo Guedes, extremamente

atuante, é do Norte de Minas - a necessidade de socorrer os vazanteiros. As últimas

chuvas encheram o Rio São Francisco. As enchentes desse rio dizimaram toda a

produção de feijão dos vazanteiros.

Portanto estamos em entendimento com a Conab para que ela disponibilize uma

nova quantidade de sementes para os vazanteiros. Também há a necessidade de

que o trabalho do Iter na legalização das terras públicas esteja efetivamente realizado

no Município de São Francisco, pois há uma grande demanda. Essa é uma luta

antiga da Bancada do PT nesta Casa, que conta com o apoio do Ministério do

Desenvolvimento Agrário, disponibilizado para o interior do Estado, mas que encontra

dificuldade para concretizar-se em São Francisco.

Concluindo, Sr. Presidente, gostaríamos de citar o trabalho realizado em São

Francisco em defesa, preservação e revitalização da Bacia do Rio São Francisco. O

Município de São Francisco já se notabilizou por um trabalho de longos anos. A

comunidade está atenta, mobilizada, para cumprir essa tarefa, que considero a maior,

ou seja, cuidar das águas, revitalizar a Bacia do Rio São Francisco, pois de Minas sai

mais de 80% das águas do Rio São Francisco. É aqui, na caixa de água do Brasil, em

Minas Gerais, que temos de cuidar dessa Bacia. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente (Deputado Getúlio Neiva) - Com a palavra, o Deputado Paulo

Guedes.

O Deputado Paulo Guedes* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, público presente,

mineiros que nos acompanham pela TV Assembleia nos vários cantos de Minas

Gerais, primeiramente quero parabenizar o Deputado Almir Paraca pelo seu
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pronunciamento, principalmente no que se refere ao Município de São Francisco.

Temos acompanhado isso de perto.

São Francisco é um Município que, há cinco anos, tinha problemas de toda

natureza, mas, com a vitória do Pe. José Antônio, instalamos um governo lá que

primeiramente cuidou de fazer o dever de casa, limpar o nome da Prefeitura e

organizar associações comunitárias. Realmente temos muito que comemorar por

esses cinco anos, em que conseguimos realizar obras importantes para aquela

cidade, nas áreas de saúde, educação, e na pavimentação. Estamos construindo lá a

maior estação de piscicultura do Brasil. Colocamos água para mais de 4 mil famílias

na zona rural e instalamos energia elétrica para quase 4 mil famílias por intermédio

do Luz para Todos. Enfim, são tantos avanços que só temos de comemorar.

Aproveitamos esta oportunidade para parabenizar o Pe. José Antônio, nosso Prefeito,

o Luizinho, Vice-Prefeito, os nossos Vereadores, e toda a equipe da Prefeitura de São

Francisco.

Um outro assunto que nos traz a esta tribuna se refere a uma cobrança, de certa

forma, um desabafo em relação às atitudes que vêm sendo tomadas pelo governo do

Estado quanto ao Proacesso. Quero ser bem claro, estou referindo-me ao Proacesso

de Miravânia, um Município novo, emancipado em 1992. Miravânia era um Distrito do

Município de Manga, portanto toda a relação do seu povo é com Manga. O fórum, a

comarca, o banco, a agência do INSS, a escola, o comércio, enfim, a ligação histórica

de Miravânia é com Manga.

Todos nós sonhamos com a tão esperada notícia do Proacesso, que pretende ligar

as cidades de Minas Gerais que ainda não têm asfalto, como Manga e Miravânia. Por

que essas duas cidades? Em primeiro lugar, porque todo o povo de Miravânia resolve

seus problemas em Manga, existe um laço histórico. Em segundo lugar, porque a

obra beneficiaria um grande número de pessoas, já que ligaria Miravânia a Panelinha

1, Panelinha 2, Cachoeirinha, Nhandutiba, até o entroncamento da BR-135, que, por

sua vez, faria a ligação ao Município de Manga. A obra nesse trecho de apenas 38

km, além de resolver de fato o problema da população, agregaria valor,

potencializaria os produtores dos Vales do Japuré e do Calindó, além de agregar

valor ao Município de Manga e engrandecer o Norte de Minas.
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O governo do Estado vai justamente na contramão da história, do que está sendo

feito, o que foi arquitetado e planejado para atender às picuinhas de alguns políticos.

Até hoje a população de Manga não entende o porquê de o governo de Minas preferir

priorizar o Proacesso de Miravânia, ligando a cidade a Cônego Marinho. O trecho é o

dobro do inicial. O governo gastará R$35.000.000,00 para beneficiar poucas pessoas,

entre elas o pai e o Prefeito que têm fazenda nessa direção, em detrimento da

maioria da população de Miravânia, deixando de atender a Panelinha 1 e Panelinha

2, em Miravânia, e Cachoeirinha e Nhandutiba, em Manga.

Gostaria de lembrar o Governador, os Diretores do DER, o Secretário de Obras...

Queria saber se o Governador realmente está sabendo disso. Talvez ele esteja

desinformado, mas, em momentos de crise, quando todos falam em economia, o

governo prioriza uma estrada que custará o dobro para atender aos caprichos de

meia dúzia de pessoas em detrimento da grande maioria do povo de Miravânia e

Manga.

Fica aqui a nossa indignação, o nosso pedido. Ainda há tempo. Esperamos que o

Governador Aécio Neves tome a posição de, pelo menos, receber-nos. Já solicitamos

várias audiências para tratar desse assunto, e não fomos recebidos. Gostaria que ele

nos desse a oportunidade de explicar a situação, porque está ouvindo apenas o outro

lado, que está mal-intencionado, está de picuinha com o Norte de Minas,

principalmente com as cidades de Manga e Miravânia e das comunidades de

Panelinha 1 e Panelinha 2, Cachoeirinha e Nhandutiba - as grandes prejudicadas por

essa manobra, que atende a poucos.

Esperávamos muito mais desse programa; esperávamos que, acima de tudo, não

levasse apenas pavimentação asfáltica a esses Municípios, mas que também

trilhasse o melhor caminho, o mais barato, com o melhor custo, que atendesse à

maioria da população, que, nesse caso, não está sendo ouvida, não tomou

conhecimento de nada.

Resolveram tudo daqui, sem conhecer nossa região. Gostaria que o Secretário de

Obras, que os Diretores do DER fossem à região ver de perto o tamanho da bobagem

que estão fazendo. Isso vale como um alerta para o governo. Um governo que criou o

choque de gestão, que fala em saneamento das contas do Estado, prioriza uma obra
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que vai custar o dobro para atender a quase ninguém! Estou fazendo essa denúncia

e esperando que o governo tome alguma atitude. No dia 27 deste mês, faremos uma

audiência pública da Comissão de Transporte em Manga, para discutir esse assunto.

O Proacesso, que deveria ser Manga-Montalvânia, está sendo desviado para

Miravânia-Cônego Marinho, patrocinado pelo Prefeito de Miravânia, pelo ex-Prefeito

de Manga, que é o pai do Prefeito de Miravânia, e pelo Deputado Arlen Santiago,

que, por sinal, diz que é o Deputado do atual Prefeito de Manga, mas está

trabalhando contra o nosso povo. Ao tirar o Proacesso de Manga-Miravânia, o

Deputado e o Prefeito estão fazendo um grande desserviço à população das duas

cidades, Manga e Miravânia. Portanto gostaria que o governo pelo menos nos

escutasse, escutasse as Lideranças e o outro lado, que é a população de Manga e de

Miravânia. Falo aqui como filho daquela cidade, como quem conhece palmo a palmo

aquele canto do sertão, e não posso aceitar esse tipo de coisa. Ou é gastança pública

ou é politicagem mesmo. Não dá para aceitar. Fica aqui nossa indignação. Estive

tratando desse assunto oito vezes com o José Élcio, Diretor do DER, três vezes com

o Fuad, com o Danilo de Castro, e, na única oportunidade que tive de falar com o

Governador Aécio Neves, quando ele esteve em Itacarambi entregando as casas

populares, eu e o cacique dos índios xacriabás, o Domingos, com o Prefeito José

Nunes, de São João das Missões, apresentamos inclusive outra alternativa ao

Governador, de fazer, por exemplo, o Proacesso Miravânia-São João das Missões,

que seria mais barato e beneficiaria 8 mil índios sem discriminar Manga. Por Missões,

as pessoas também podem ir a Manga e resolver seus problemas. Isso está

prejudicando a maioria da população de Miravânia, que tem a comarca em manga,

que tem o INSS em Manga, que tem a conta bancária em Manga, que recebe

aposentadoria em Manga, que estuda em Manga e que agora terá de ir para Cônego

Marinho, um Município distante, com o qual as pessoas não tinham nenhum vínculo.

Não seríamos contra essa ligação asfáltica se o governo tivesse dinheiro sobrando

para fazer os dois trechos. Se asfaltassem Miravânia-Cônego Marinho e Miravânia-

Manga, bateríamos palmas, mas sabemos que sairá apenas um trecho. Se o governo

usasse o bom senso, se pregasse de fato o que prega com o choque de gestão,

optaria pelo trecho Manga-Montalvânia, com o qual gastaria a metade dos recursos e



____________________________________________________________________________
360

beneficiaria muito mais gente. Fica aqui, Sr. Presidente, registrada a indignação deste

parlamentar sertanejo, conhecedor das dificuldades do Norte de Minas, roedor de

pequi, comedor de rapadura, mas que não poderia se calar diante de uma situação

tão gritante, tão espantosa como essa decisão tomada pelo governo, que prejudica a

população de Manga e de Miravânia.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Ademir Lucas) - Esgotada a hora destinada a esta

parte, a Presidência passa à 2ª Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia,

compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de

pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente

da próxima reunião.

ACORDO DE LÍDERES

A totalidade dos membros do Colégio de Líderes delibera sejam interrompidas as

atividades legislativas desta Casa nos dias 14 e 15 de abril deste ano, em virtude da

realização do ciclo de debates “Minas Combate a Crise” no Expominas, promovido

por esta Assembleia juntamente com o governo de Minas, por meio da Secretaria de

Estado de Desenvolvimento Econômico e do BDMG, a Fiemg, o jornal “Estado de

Minas” e os Diários Associados.

Sala das Reuniões, 2 de abril de 2009.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência acolhe o Acordo e determina o seu cumprimento.

Mesa da Assembleia, 2 de abril de 2009.

Ademir Lucas, no exercício da Presidência.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno, determina a

anexação do Projeto de Lei nº 3.099/2009, do Deputado Weliton Prado, ao Projeto de

Lei nº 3.186/2009, do Governador do Estado, por guardarem semelhança entre si e

por tratarem de matéria de iniciativa privativa do Governador do Estado.
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Mesa da Assembleia, 2 de abril de 2009.

Ademir Lucas, no exercício da Presidência.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência, em atenção a requerimento da Comissão de Segurança Pública,

reforma despachos anteriores e determina, em razão da natureza das matérias, que o

Requerimento nº 3.481/2009 seja distribuído à Comissão de Direitos Humanos e que

o Requerimento nº 3.520/2009 seja distribuído à Comissão de Administração Pública.

Sendo assim, o Requerimento nº 3.481/2009 fica aprovado, nos termos da Decisão

Normativa da Presidência nº 9, e o prazo para a apresentação do recurso previsto no

art. 104 do Regimento Interno inicia-se com a publicação desta decisão.

Mesa da Assembleia, 2 de abril de 2009.

Ademir Lucas, no exercício da Presidência.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 3.572/2009, da

Comissão de Transporte, e 3.573 a 3.575/2009, 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 Cultura - aprovação, na 5ª Reunião Ordinária, em

1º/4/2009, dos Projetos de Lei nºs 3.036/2009, do Deputado Adalclever Lopes,

3.058/2009, do Deputado Domingos Sávio, e 3.032/2009, do Deputado Walter Tosta,

e dos Requerimentos nºs 3.493/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 3.496/2009,

do Deputado Weliton Prado, e 3.499/2009, da Comissão de Turismo; de Educação -

aprovação, na 5ª Reunião Ordinária, em 1º/4/2009, dos Projetos de Lei nºs

1.642/2007 e 3.065/2009, do Deputado Alencar da Silveira Jr., e 3.069/2009, do

Deputado Antônio Júlio, e dos Requerimentos nºs 3.512 a 3.518/2009, do Deputado

Weliton Prado; do Trabalho - aprovação, na 5ª Reunião Ordinária, em 1º/4/2009, dos

Projetos de Lei nºs 3.030/2009, do Deputado João Leite, e 3.048/2009, do Deputado

Fahim Sawan, e dos Requerimentos nºs 3.489/2009, do Deputado Braulio Braz,

3.507/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 3.509/2009, do Deputado Doutor
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Viana; de Minas e Energia - aprovação, na 6ª Reunião Ordinária, em 1º/4/2009, do

Requerimento nº 3.491/2009, do Deputado Deiró Marra; de Direitos Humanos -

aprovação, na 6ª Reunião Ordinária, em 1º/4/2009, dos Projetos de Lei nºs

1.242/2007, do Deputado Lafayette de Andrada, com a Emenda nº 1, da Comissão de

Justiça, e 3.045 e 3.075/2009, da Deputada Rosângela Reis, e do Requerimento nº

3.474/2009, do Deputado Lafayette de Andrada; e de Assuntos Municipais -

aprovação, na 6ª Reunião Ordinária, em 1º/4/2009, do Requerimento nº 3.508/2009,

do Deputado Dalmo Ribeiro Silva (Ciente. Publique-se.).

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Gilberto Abramo

solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno, para, nos termos de seu § 1º,

transferi-la ao Deputado Getúlio Neiva. A Presidência defere o requerimento e fixa ao

orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Caro Presidente Deputado Ademir Lucas, companheiro

de tantas batalhas, estamos chegando agora de Brasília, onde tivemos um encontro

importante com o Ministro Hélio Costa para solicitar a inclusão de Teófilo Otôni e de

todas as cidades dos Vales do Mucuri e do Jequitinhonha no Programa Banda Larga

nas Escolas. Esse é um programa do Ministério das Comunicações que possibilita

que todas as escolas estaduais e municipais de cada cidade - não do Município, mas

de cada cidade - tenham acesso à internet banda larga sem fio, por meio de um

acordo feito entre o Ministério e as empresas de telefonia do Brasil.

Trata-se de um projeto importantíssimo a respeito do qual muito se falou no

passado, na época da informatização das escolas. Entretanto, não foram dados a

elas os instrumentos necessários para que a informatização acontecesse. Não

adianta colocar 10, 20 ou 30 computadores em escolas que não possuem acesso à

internet ou banda-larga que dê velocidade a ela para que os alunos realizem

pesquisas.

Esse trabalho desenvolvido pelo Ministério já existe em importantes cidades de

Minas Gerais. Fomos a Brasília pedir ao Ministro Hélio Costa o beneficiamento dessa

região carente de Minas Gerais, que está recebendo atenção do governo do Estado,

com o Proacesso e o Travessia, mas também do governo federal e, especialmente,

do Ministério das Comunicações. Essa benesse, a internet, será muito importante -
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sobretudo na era da informática, da cibernética e da robótica - para integrar os alunos

nesse instrumento maravilhoso de estudos e pesquisas. O Ministro nos recebeu muito

bem e disse que vai tomar providências. Semana passada já esteve em Montes

Claros inaugurando banda-larga nas escolas e brevemente irá a Teófilo Otôni lançar

esse importante programa.

Sr. Presidente, outro assunto que me traz a esta tribuna diz respeito ao fórum que

discutirá a crise e que acontecerá nos próximos dias 14 e 15, terça-feira e quarta-

feira, no Expominas, para onde a Assembleia se deslocará. Será uma grande

discussão com a participação do Presidente do Banco Central, de todas as

autoridades federais e de importantes segmentos da economia para que Minas

aponte soluções.

Em vista dessa decisão da Assembleia de propor discussão mais ampla com a

sociedade, contando com a presença de Ministros do governo federal, volto ao tema

da habitação. O governo federal lançou um programa de 1 milhão de habitações.

Hoje, curiosamente, o Deputado Domingos Sávio criticou o programa, pois só

poderão habilitar-se cidades com mais de 100 mil habitantes. Criou-se uma celeuma

em torno disso. As empreiteiras de obras públicas, construtoras de casas, estão

preocupadas em como acelerar os processos de autorização para que essas casas

sejam construídas. Já os Prefeitos, arrebentados por essa crise, preocupam-se em

como vão comprar os terrenos, abrir as ruas, instalar redes de esgoto, de água e de

energia elétrica, para poder construir casas em lugares habitáveis. Em Belo

Horizonte, por exemplo, há milhares de lotes vagos já na estrutura urbana existente,

como em toda cidade-pólo ou em cada pequena cidade de Minas Gerais e do Brasil.

Então, ousei propor uma sugestão ao governo federal, da qual irei falar. Essa visão

caolha de construir cidades com mais de 100 mil habitantes trará um problema maior

para a aceleração da urbanização do País. Levantamento realizado em julho de 2004

revela-nos que havia em Minas Gerais cerca de 180 mil ligações quando o programa

Luz para Todos foi lançado. A Cemig fez 198 mil ligações, e ainda faltam mais de 100

mil. Quando o governo acenou com a possibilidade de realização desse restante -

Minas Gerais entraria com 75% do dinheiro -, as pessoas começaram a voltar para o

campo. Seria importante para quem foi Prefeito de cidade-pólo - o Presidente
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Deputado Ademir Lucas participou desse debate - não deixar a cidade explodir,

proporcionar crescimento mais ordenado. Então, esse projeto habitacional do

governo, de 1 milhão de novas habitações, é lindo, maravilhoso. Em 1986, com o

BNH, o governo federal fez 800 mil casas em um ano. Então não é difícil cumprir a

meta de 500 mil moradias neste ano e a mesma quantidade no ano que vem, mas é

preciso ver por uma ótica diferenciada, e não por essa visão caolha de que só as

cidades com mais de 100 mil habitantes poderão ser beneficiadas com o projeto

habitacional. Desse jeito, as Capitais, as cidades-pólos, vão construir casas, e as

pessoas vão sair das pequenas cidades, das roças e das fazendas, para viverem

numa habitação gratuita na cidade e ficarem desempregadas. Chegarão à cidade,

terão casa, mas não poderão trabalhar.

A nossa preocupação é, primeiro, que o programa seja estendido para todos os

5.464 Municípios brasileiros. Se o governo federal fizer um levantamento rápido, logo

se consegue isso, de quantos lotes vagos existem nas estruturas urbanas das

pequenas, médias e grandes cidades do Brasil, verificará que a meta de 1 milhão de

habitação é tímida. Os lotes vagos existentes são em números muito maiores que 1

milhão de habitações. Por que essa burocracia de passar por empreiteiras de obras

públicas? Por que não fazer, como se faz desde o governo Fernando Henrique, o

financiamento de material de construção? Por que não se propõe ao Município,

diferentemente do que acontece hoje, que ele forneça as plantas, os projetos para o

cidadão, a fim de diminuir custos? Por que não se permite que o alvará de construção

seja gratuito? Por que o governo federal não permite que os trabalhadores, ao

construírem nesse projeto de habitação, sejam isentos de pagamento do INSS e dos

custos sociais, objetivando reduzir o preço das casas? Se é um programa social, o

governo federal tem de contribuir. Na construção civil, além do salário, pagam-se

108% sobre a folha de salários.

Se queremos solucionar o problema, há a forma de resolvê-lo, mas é preciso tirar

essa ótica caolha de quem vive na Capital, na suntuosidade, e olha os problemas de

maneira diferenciada, sem o cheiro da roça, sem conhecer o que acontece lá no

interior, nas pequenas cidades. É preciso fazer com que essas pessoas entendam

que, se hoje o governo federal quiser construir 1 milhão de habitações, há mais de 1
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milhão de lotes urbanizados disponíveis para a construção. Existe um método simples

usado desde o governo Fernando Henrique, e agora no governo Lula, de

financiamento de material de construção, aliás, há agora a redução de IPI. Se fizerem

o mesmo trabalho diretamente pela Caixa Econômica Federal, tendo em mente essas

pessoas que compraram o lote à prestação, que não têm condições de construir a

sua própria casa, teremos um “projetaço” e talvez, em menos de um ano, consigamos

construir 1 milhão de habitações, mas é preciso enxergar direitinho. Na minha cidade,

Teófilo Otôni, tenho isso contabilizado, pois tentei fazer um projeto dessa espécie,

com recursos próprios, no meu primeiro mandato, de 1983 a 1988. Fiz um programa,

chamado Promorar, em que dava para quem tinha um lote na área urbana já definida,

urbanizada, o “kit” de material de construção para o cidadão por conta própria fazer a

sua casa. Foram construídas 1.500 casas por esse programa. É um projeto de

sucesso que pode, realmente, ser efetivado.

Vai aqui, de público, já que o fiz ontem em Brasília, a sugestão que apresentei à

Ministra Dilma, que estava no Congresso discutindo essa questão. Estamos propondo

uma solução rápida e real para o desemprego, sobretudo com a redução de custo

para a construção da moradia num financiamento que seria feito pelo Banco do

Brasil, pela Caixa Econômica Federal, enfim, por qualquer organismo federal. Tenho

a certeza de que, Deputado Ademir Lucas, essas casas não custarão mais de 60%

do preço estimado para a construção por empreiteiras. Teremos uma redução de

40% no custo de cada habitação para pessoas que tenham lotes nas áreas

urbanizadas das pequenas, médias e grandes cidades e assim atenderíamos a todos.

Esse 1 milhão de habitações seria um número pequeno para atender a toda a

demanda. Isso resolveria, em parte, o problema da crise, pois criaríamos

imediatamente um mercado de trabalho e começaríamos a construir rapidamente.

Para dar um exemplo, qualquer cidade, qualquer Prefeito pode pagar o seu próprio

engenheiro para fazer um projeto com um a seis modelos de casas para o cidadão

escolher. Os beneficiados não pagariam o projeto nem seu registro, nem alvará de

construção. O governo federal entraria com sua parte de não cobrar os custos sociais

sobre o trabalhador daquelas unidades desse programa.

Com isso, Sr. Presidente, tenho certeza de que não vamos descobrir a América
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nem saber como o ovo saiu da galinha, mas certamente vamos fazer o maior projeto

habitacional da história deste país, porque poderemos aproveitar a economia que se

fará. Na minha estimativa, pelo que entendo de obras, pelas casas populares que fiz -

quatro conjuntos habitacionais na minha cidade - e pela experiência que tive de

construir casas para pobres - e não se trata de casinhas vagabundas não, mas de

casinhas com laje, rebocadas, com gesso, com telha colonial, bonitas, arrumadinhas,

em bairros estruturados, com rede de luz, água, calçamento, tudo prontinho,

habitável, bem pintada; não pintada toda de branco ou azul, mas uma parede

vermelha, uma branca, outra azul, casa bem decorada -, enfim, tem como se fazer

uma casa popular por 60% do custo que o governo está prevendo para construir.

Economizaríamos 40% dos 34 bilhões destinados ao programa de 1 milhão de

habitações. Mas não seria preciso economizar, poderíamos fazer mais casas além do

1 milhão.

Então essa é a sugestão que apresentei em Brasília ontem e que apresentarei nos

próximos dias 14 e 15 nos debates que teremos. Trata-se de um projeto e um

programa já existentes. O governo decidiu que vai fazer, mas a melhor forma de fazer

ainda não foi encontrada.

E tem razão o Deputado Domingos Sávio quando questiona aqui o porquê da

exclusão das pequenas cidades. Por que atender a somente cidades com mais de

100 mil habitantes? Vamos atender, no máximo, a 10% das cidades brasileiras. E os

outros? Não são cidadãos brasileiros os que moram em Pompéu, Ladainha,

Malacacheta, Monte Formoso, Joaíma? Essas pessoas não têm direito à habitação?

Ora, há um mercado gigantesco. Posso assegurar, Sr. Presidente, que, pelo estudo

que fiz, só na minha região serão mais de 100 mil habitações, se forem feitas

habitações nos povoados, Distritos e cidades pequenas onde há água encanada,

rede de esgoto, rua com calçamento e rede elétrica. Se for usado esse critério,

teremos, no governo Lula, um grande projeto habitacional, que até agora, nesses

cinco anos, foi minguado. Não se construíram as casas necessárias para o

crescimento populacional, que está em torno de 2,8%. Mas ainda dá tempo de tirar a

diferença, pois o governo Lula vai até o final de 2010. Indiferentemente da proposta

que se faz de municipalizar ou de estadualizar a construção dessas casas, podemos
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ter esse outro enfoque, que seria possibilitar a quem já tem um lote urbanizado

habilitar-se na Caixa Econômica Federal para um financiamento, a fim de construir a

sua casa com alguns diferenciais. Primeiro, isenção das taxas e tributos municipais;

segundo, isenção do custo social, de INSS, Fundo de Garantia, durante a construção.

Tenho certeza, Sr. Presidente, de que, lançado esse programa, em seis meses

poderíamos ter essas obras quase concluídas. Na minha experiência, construi bairros

inteiros no prazo de seis meses, quando fui Prefeito. Se quiser que eu ensine, vou

ensinar. Compramos o terreno, urbanizamos e fizemos as casas em seis meses. Mas

o que estou propondo é diferente, é mais avançado. Proponho que sejam

aproveitados os lotes urbanizados existentes, e certamente teríamos um grande

volume de empregos neste país para a construção de habitação popular. De um lado,

resolveremos um problema social, que é o da habitação; de outro, o grande problema

do desemprego, que também é social.

Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância. Creio que essas sugestões devem

ser apresentadas, ao vivo, para que as pessoas raciocinem sobre a solução dos

grandes problemas nacionais e de cada pessoa que mora em qualquer cidadezinha,

Distrito, ou povoado deste país.

Encerramento

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

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

Deputados para a extraordinária de terça-feira, dia 7, 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 de 7/4/2009.).

Levanta-se a reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE ÉTICA E DECORO

PARLAMENTAR NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA,

EM 6/9/2007

Às 10h32min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sebastião Costa,

Sebastião Helvécio, Padre João, Antônio Júlio e Vanderlei Jangrossi (substituindo

este ao Deputado Gil Pereira, por indicação da Liderança do PP), membros da



____________________________________________________________________________
368

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente “ad hoc”, Deputado

Sebastião Helvécio, declara aberta a reunião, esclarece que não há ata a ser lida por

ser a primeira reunião da Comissão nesta legislatura e informa que esta se destina a

eleger o Presidente e o Vice-Presidente. O Presidente “ad hoc” solicita a distribuição

das cédulas de votação, devidamente rubricadas, e convida o Deputado Vanderlei

Jangrossi para atuar como escrutinador. Feita a apuração dos votos, são eleitos para

Presidente o Deputado Sebastião Costa e para Vice-Presidente o Deputado

Sebastião Helvécio, ambos por unanimidade. O Presidente “ad hoc” declara

empossado na Presidência o Deputado Sebastião Costa e passa a ele a direção dos

trabalhos. O Presidente eleito agradece aos colegas a confiança e empossa na Vice-

Presidência o Deputado Sebastião Helvécio. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

Comissão para a reunião extraordinária, com a data a ser estabelecida por meio de

edital, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 1º de abril de 2009.

Sebastião Helvécio, Presidente - Sebastião Costa - Gilberto Abramo - Elmiro

Nascimento.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA EXECUÇÃO DAS

PENAS NO ESTADO, EM 26/3/2009

Às 10h11min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Leite,

Durval Ângelo e Wander Borges, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Wander Borges, dispensa a

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

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

discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos

Deputados Durval Ângelo e Wander Borges (10) em que solicitam sejam

encaminhados ofícios à Defensoria Pública, solicitando informações sobre o resultado

da ação estratégica realizada nas cadeias dos Municípios do Estado por um grupo
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técnico desse órgão, com o respectivo relatório de cada estabelecimento visitado; ao

Ministério Público, solicitando informações sobre as visitas realizadas por Promotores

aos estabelecimentos prisionais do Estado, contendo relatórios específicos de cada

unidade visitada nos anos de 2007, 2008 e 2009; ao Tribunal de Justiça, solicitando

informações sobre o Projeto Novos Rumos na Execução Penal; ao Subsecretário de

Administração Prisional e ao Chefe de Polícia Civil, solicitando as seguintes

informações sobre a população carcerária do Estado: a relação dos presos em cada

estabelecimento prisional do Estado, especificando tipo de delito, pena e tempo de

pena cumprido e a situação prisional em cada uma dessas unidades; ao Defensor

Público-Geral, solicitando informações relativas à estatística sobre a defesa de presos

realizada pela Defensoria Pública nas comarcas do Estado; ao Subsecretário de

Medidas Socioeducativas, solicitando informações sobre o quantitativo de jovens

cumprindo medidas de internação no Estado, tanto em instituições especializadas,

quanto em cadeias públicas; solicitam, também, sejam realizadas cinco visitas, sendo

uma à Vara de Execuções Criminais da Capital e as demais às varas

correspondentes no interior do Estado, a serem definidas oportunamente, para

conhecer o trabalho realizado no que tange à execução penal dos apenados, estas

seguidas de audiências públicas para discutir o tema; e solicitam audiência pública

para debater a execução das penas no Estado, com a presença dos convidados que

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de abril de 2009.

João Leite, Presidente - Delvito Alves - Durval Ângelo - Vanderlei Miranda - Wander

Borges.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

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

26/3/2009

Às 14h39min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Elmiro Nascimento, Neider Moreira e Padre João, membros da supracitada

Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Sargento Rodrigues e Weliton
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Prado. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Délio Malheiros, declara

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

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

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

reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições da Comissão. O Presidente acusa o recebimento das seguintes

proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs

2.882/2008 (Deputado Neider Moreira) e 3.096/2009 (Deputado Délio Malheiros), em

turno único. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do

Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 2º

turno, do Projeto de Lei nº 2.177/2008 na forma do vencido no 1º turno com as

Emendas nºs 1 e 2, da Comissão de Administração Pública (relator: Deputado Padre

João). O parecer do relator, Deputado Lafayette de Andrada, pela rejeição do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, e 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 de

Administração Pública, sobre o Projeto de Lei nº 2.578/2008, no 1º turno, deixa de ser

apreciado em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Padre João em que

solicita o adiamento da discussão. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

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

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

Sala das Comissões, 1º de abril de 2009.

Délio Malheiros, Presidente - Padre João - Elmiro Nascimento - Ivair Nogueira -

Lafayette de Andrada.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.882/2008

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela tem por
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objetivo dar denominação a próprio público destinado ao Ministério Público do

Estado, situado no Município de Itajubá.

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 2.882/2008 tem por finalidade dar a denominação de Edifício

Terras Altas ao prédio destinado ao Ministério Público do Estado, situado no

Município de Itajubá.

Segundo o autor da matéria, a denominação Terras Altas tem por finalidade

provocar a associação do prédio com a principal característica da região do Sul de

Minas, dominada pela serra da Mantiqueira.

A Comarca de Itajubá é composta pelos Municípios de Itajubá, Piranguçu, Delfim

Moreira, Wenceslau Braz e Marmelópolis. Todos caracteristicamente montanhosos,

pois se localizam em altitude acima da média dos Municípios brasileiros. A sede,

embora localizada no Vale do Rio Sapucaí, está cercada pelas montanhas da Serra

da Mantiqueira e tem o horizonte dominado por altos cumes. Os demais integram a

Área de Preservação Ambiental da Serra da Mantiqueira.

Cabe lembrar que a região está integrada ao Circuito das Terras Altas da

Mantiqueira, denominação que abrange as cidades localizadas no interior daquela

longa extensão de montanhas, identificando-as como um conjunto paisagístico,

ecológico e turístico.

Ainda de acordo com o autor, as Terras Altas da Mantiqueira moldaram a história e

o desenvolvimento da região e impressionam pela solidez de seus maciços e alturas

de seus cumes, além de serem berço das águas da maior bacia do Estado, a do rio

Grande e de outras bacias menores.

Diante dessas considerações, entendemos que denominar o prédio destinado ao

Ministério Público do Estado com uma homenagem, não apenas àquela bela região,

mas ao próprio Estado de Minas Gerais, conhecido como a Terra das Alterosas, é

pretensão meritória e deve ser transformada em lei.
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Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.882/2008

em turno único.

Sala das Comissões, 2 de abril de 2009.

Neider Moreira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.028/2009

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 a Associação Pitangui Esporte Clube, com sede no Município de

Pitangui.

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 3.028/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Pitangui Esporte Clube, entidade de caráter desportivo, sem fins lucrativos, que tem

como objetivo incentivar o esporte amador na modalidade de futebol.

Tem como finalidade principal, portanto, promover atividades esportivas, visando à

integração social e melhoria da qualidade de vida de seus associados. Ademais,

procura, dentro do processo de cooperação e confraternização, desenvolver ações no

campo da assistência social, saúde, educação, cultura e lazer e, para tanto, firma

convênios com órgãos e entidades congêneres.

Diante dessas considerações, acreditamos ser a instituição merecedora do título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.028/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 2 de abril de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, relator.



____________________________________________________________________________
373

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.082/2009

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em epígrafe visa

declarar de utilidade pública a ONG Juventude com Atitude – Juca –, 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 3.082/2009 pretende declarar de utilidade pública a ONG

Juventude com Atitude, entidade sem fins lucrativos, de caráter promocional,

educativo, cultural, de estudos, pesquisa e memória.

Tendo como objetivo básico defender os direitos e interesses dos jovens e

estudantes do Município de Contagem, promove eventos relacionados com a

cidadania e movimentos sociais e estudantis, buscando sua formação humanística,

ética e profissional; contribui com os movimentos populares a fim de encontrar

soluções para o desenvolvimento harmônico da sociedade; defende a paz e a

democracia; fomenta programas de formação extracurricular dos jovens, por meio de

cursos, seminários, simpósios e congressos; incentiva a prática do trabalho solidário

e voluntário; recupera praças freqüentadas pela juventude e canteiros próximos às

escolas.

Dessa maneira, prepara os jovens para o pleno exercício da cidadania, ajudando-os

a realizar suas 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 3.082/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 2 de abril de 2009.

Maria Lúcia Mendonça, relatora.
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PARECER SOBRE AS EMENDAS Nº 2 A 5 AO PROJETO DE LEI Nº 2.578/2008

Comissão de Administração Pública

Relatório

O Governador do Estado, por meio da Mensagem nº 240/2008, enviou a esta Casa

o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo dispor sobre a contratação por

tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse

público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição da República.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade da matéria na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Esta Comissão opinou pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da

Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda nº 1, que apresentou.

A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária também opinou pela

aprovação da matéria na forma do Substitutivo nº 1, com a Emenda nº 1.

Em Plenário, foram apresentadas ao projeto as Emendas nºs 2 a 5, sobre as quais

cabe a esta Comissão opinar, nos termos do art.188, § 2º, do Regimento Interno.

Fundamentação

A Emenda nº 2, de autoria do Deputado Sargento Rodrigues, que propõe

acrescentar artigo à proposição, tem por escopo dispor sobre o regime de

contratação de Agente de Segurança Penitenciário e de Agente de Segurança

Socioeducativo. Visa a mencionada emenda à equiparação da relação jurídica

estabelecida para a prestação de serviços de Agente de Segurança Penitenciário e

de Agente de Segurança Socioeducativo com a designação para o exercício de

função pública, a que se refere o art. 10, § 1º, alínea “a”, da Lei nº 10.254, de 20 de

julho de 1990. Noutras palavras, pretende-se transformar o regime jurídico do Agente

de Segurança Penitenciário e do Agente de Segurança Socioeducativo, que prestam

serviços na forma de contrato administrativo, nos termos do art. 11 da Lei nº 10.254,

de 1990, no regime de designação para o exercício da função pública do cargo de

Professor, Regente de Classe, Especialista em Educação e Serviçal, previsto no art.

10, § 1º, “a”, da referida lei.

Infere-se da iniciativa proposta que tal medida viabilizaria a passagem daquelas

categorias de servidores para o regime próprio de previdência e assistência social
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dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais, de que trata a Lei Complementar

nº 64, de 25 de março de 2002, com o advento da Lei Complementar nº 100, de 5 de

novembro de 2007, notadamente o que dispõem os incisos IV e V do art. 7º. De

acordo com esses dispositivos, os servidores que se enquadram na hipótese ali

prevista são vinculados compulsoriamente ao regime de previdência previsto na

citada Lei Complementar nº 64.

Em que pese a alta relevância da iniciativa parlamentar, o Supremo Tribunal

Federal já tem jurisprudência consagrada pela inconstitucionalidade de norma

introduzida por emenda parlamentar que importe no aumento da despesa, em projeto

de lei que trate de matéria reservada à iniciativa privativa do Chefe do Executivo

(ADIN nº 2.689-5/Rio Grande do Norte, publicada no “DJ” em 21/11/2003, relatora

Ministra Ellen Gracie). Assim, é inadmissível emenda parlamentar a projeto de

iniciativa exclusiva do Governador do Estado de que resulte aumento de despesa,

conforme estabelece o art. 63, I, da Constituição Federal, de observância obrigatória

pelos Estados, conforme entendimento pacífico da Corte Suprema. Outrossim, a

referida Corte também já sedimentou o entendimento de que a sanção do

Governador não convalida o vício constitucional de iniciativa.

Com efeito, a medida proposta na Emenda nº 2 assegura ao servidor contratado

para a prestação de serviços de Agente de Segurança Penitenciário e de Agente de

Segurança Socioeducativo o posicionamento em cargo público e a conseqüente

concessão de direitos inerentes à nova situação jurídica, especialmente de natureza

previdenciária, mas não demonstra a correspondente fonte de custeio para a

realização das despesas decorrentes.

Por essas razões, somos conduzidos a rejeitar a Emenda nº 2.

A Emenda nº 3, de autoria do Deputado Carlin Moura, objetiva acrescentar ao

projeto artigo que assegure ao contratado o direito a uma indenização no valor de

uma remuneração e meia proporcionalmente a cada ano trabalhado.

Entendemos que a medida proposta não se coaduna com o instituto jurídico da

contratação temporária, em que se admite a rescisão unilateral do contrato de

trabalho por ato discricionário da administração. Não obstante isso, a proposição

estabelece as condições para a extinção do contrato, além de estender ao servidor
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contratado vários direitos dos servidores públicos civis.

Somos, portanto, pela rejeição da Emenda nº 3.

Na esteira desse entendimento, também manifestamo-nos contrariamente à

Emenda nº 4, de autoria do Deputado Padre João, que igualmente prevê o

pagamento de indenização quando da extinção do contrato.

Finalmente, a Emenda nº 5, também de autoria do Deputado Padre João, pretende

alterar o art. 4º do Substitutivo nº 1, que trata da fixação dos prazos máximos para a

contratação temporária de que trata a proposição em apreço bem como da

prorrogação dos contratos. Uma das alterações proposta reduz de três para dois anos

o prazo máximo para a contratação de pessoal na hipótese prevista no inciso V do

art. 2º do Substitutivo nº 1, ou seja, quando o número de servidores efetivos for

insuficiente para a continuidade dos serviços públicos essenciais, desde que não haja

candidatos aprovados em concurso público aptos à nomeação. A mesma proposta se

apresenta para a contratação temporária na hipótese de carência de pessoal para o

desempenho das atividades amparadas por técnicas especializadas, no âmbito de

projetos de cooperação com prazo determinado, prevista na alínea “c” do inciso VI do

art. 2º do Substitutivo nº 1.

No tocante à prorrogação dos contratos, a emenda em apreço reduz de dois para

um ano o prazo para a prorrogação do contrato nos casos dos incisos I, II e IV do

“caput” do art. 2º, quais sejam as situações de calamidade pública e de emergência,

de combate a surtos endêmicos e de realização de recenseamentos. Finalmente,

propõe-se a supressão do inciso III do § 1º do art. 4º do Substitutivo nº 1, acabando

com a possibilidade de prorrogação de contrato temporário nas hipóteses de carência

de pessoal para o desempenho das atividades relacionadas com a defesa

agropecuária e atividades afins, bem como nos casos de atividades desenvolvidas no

âmbito de projetos específicos de competência da Secretaria de Estado de Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e de atividades amparadas por técnicas

especializadas no âmbito de projetos de cooperação com prazo determinado.

Também deixamos de acatar a referida emenda por considerar que nem todas as

propostas de alteração de prazo dos contratos e das respectivas prorrogações são

pertinentes. Todavia, ressaltamos que o Substitutivo nº 2, apresentado na conclusão
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deste parecer, além de abranger grande parte do que prevê o Substitutivo nº 1,

propõe a redução de determinados prazos, sendo que algumas reduções coincidem

com aquelas propostas pelo ilustre Deputado Padre João. Propomos, no Substitutivo

nº 2, a redução de prazo de três para dois anos nas hipóteses de contratação

previstas nos incisos V, nas áreas de educação e saúde, e VI do art. 2º. Também

propomos a alteração dos prazos das prorrogações nas hipóteses de contratação

previstas nos incisos IV e VI do art. 2º do Substitutivo nº 1. Em ambos os casos, os

prazos totais foram reduzidos de quatro para três anos.

O Substitutivo nº 2 dispõe ainda sobre os contratos temporários vigentes e prevê

que o pessoal contratado com base no art. 11 da Lei nº 10.254, de 1990, em

exercício em 31 de dezembro de 2008 terá preferência na celebração de contratos

temporários firmados após a publicação da lei resultante do projeto de lei em análise.

Ainda de acordo com o Substitutivo nº 2, permanece a hipótese prevista na alínea “a”

do § 1º do art. 10 da Lei nº 10.254, de 1990.

Ressalte-se, por fim, que acolhemos parcialmente, por considerar meritória, a

Proposta de Emenda nº 2, de autoria do Deputado Padre João, apresentada nesta

Comissão, durante a discussão do projeto, a qual proíbe a contratação temporária no

caso em que a carência de pessoal tiver decorrido de afastamento voluntário

incentivado. Se a própria administração pública incentivou o desligamento de seus

servidores é porque considera que o serviço será desenvolvido de forma eficaz sem

esses servidores. Proceder a contratação temporária, nesse caso, poderia configurar

uma exceção indevida ao princípio do concurso público. Tal proposta está prevista no

§ 4º do art. 2º do Substitutivo nº 2.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.578/2008 na

forma do Substitutivo nº 2, apresentado a seguir, e pela rejeição das Emendas nºs 2 a

5 apresentadas em Plenário.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade

temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da

Constituição da República.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público,

os órgãos da administração direta do Poder Executivo, suas autarquias e fundações

poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nos termos do inciso

IX do art. 37 da Constituição Federal, nas condições e prazos previstos nesta lei.

Parágrafo único - Para fins da contratação a que se refere o “caput”, entende-se

como de excepcional interesse público a situação transitória que demande urgência

na realização ou na manutenção de serviço público essencial ou aquela em que a

transitoriedade e a excepcionalidade do evento não justifiquem a criação de quadro

efetivo.

Art. 2º - Consideram-se hipóteses de necessidade temporária de excepcional

interesse público, para fins de contratação temporária nos termos desta lei:

I - assistência a situações de calamidade pública e de emergência;

II - combate a surtos endêmicos;

III - realização de recenseamentos;

IV - carência de pessoal em decorrência de afastamento ou licença de servidores

ocupantes de cargos efetivos, quando o serviço público não puder ser desempenhado

a contento com o quadro remanescente, ficando a duração do contrato administrativo

limitada ao período da licença ou do afastamento;

V - número de servidores efetivos insuficiente para a continuidade dos serviços

públicos essenciais, desde que não haja candidatos aprovados em concurso público

aptos à nomeação, ficando a duração dos contratos limitada ao provimento dos

cargos mediante concurso público subseqüente;

VI - carência de pessoal para o desempenho de atividades sazonais ou

emergenciais que não justifiquem a criação de quadro efetivo, especialmente:

a) as relacionadas à defesa agropecuária e afins, no âmbito da Secretaria de

Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para atendimento de situações de

iminente risco à saúde animal, vegetal ou humana;

b) as desenvolvidas no âmbito dos projetos específicos de competência da

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Semad -;

c) as amparadas por técnicas especializadas, no âmbito de projetos de cooperação
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com prazo determinado, implementados mediante acordos internacionais, desde que

haja, em seu desempenho, subordinação do contratado a órgão ou entidade pública;

d) as que utilizem técnicas especializadas de tecnologia da informação, de

comunicação e de revisão de processos de trabalho que se caracterizem como

projetos específicos criados por prazo determinado.

§ 1º - As contratações a que se refere a alínea “c” do inciso VI do “caput” serão

vinculadas exclusivamente a um projeto, vedado o aproveitamento dos contratados

em qualquer área da administração pública.

§ 2º - Para os fins do inciso V do “caput” deste artigo, consideram-se serviços

públicos essenciais aqueles desenvolvidos nas áreas de saúde, educação, segurança

pública, defesa social, vigilância e meio ambiente.

§ 3º - Exclui-se das hipóteses previstas nos incisos IV e V do “caput” a designação

a que se refere a alínea “a” do inciso I do § 1º do art. 10 da Lei nº 10.254, de 20 de

julho de 1990.

§ 4º - É vedada a contratação temporária prevista no inciso IV deste artigo para os

casos de afastamento voluntário incentivado.

Art. 3º - O recrutamento do pessoal a ser contratado nos termos desta lei será feito

nos termos de regulamento, mediante processo seletivo simplificado, sujeito a ampla

divulgação prévia, inclusive no órgão oficial de imprensa do Estado.

§ 1º - A contratação para atender a necessidades decorrentes de calamidade

pública prescindirá de processo seletivo.

§ 2º - Para as contratações previstas na alínea “a” do inciso VI do “caput” do art. 2º,

poderá ser realizado processo seletivo simplificado, mediante análise curricular,

segundo critérios previamente divulgados.

Art. 4° - As contratações de que trata esta lei ser ão feitas com a observância dos

seguintes prazos máximos:

I - seis meses, nos casos dos incisos I e II do “caput” do art. 2°;

II - um ano, nos casos dos incisos III e IV do “caput” do art. 2°;

III - dois anos, nos casos dos incisos V, nas áreas de saúde e educação, e VI do

“caput” do art. 2º;

IV - três anos, no caso do inciso V do “caput” do art. 2°, nas áreas de segurança



____________________________________________________________________________
380

pública, defesa social, vigilância e meio ambiente.

§ 1º - É admitida a prorrogação dos contratos:

I - no caso do inciso III do “caput” do art. 2°, de sde que o prazo total não exceda

dois anos;

II - nos casos dos incisos I, II e IV do “caput” do art. 2º, pelo prazo necessário à

superação da situação, desde que o prazo da prorrogação não exceda dois anos;

III - no caso do inciso V do “caput” do art. 2º, por até um ano nas áreas de saúde e

educação e por até três anos nas áreas de segurança pública, defesa social,

vigilância e meio ambiente;

IV - nos casos do inciso VI do “caput” do art. 2º, desde que o prazo total não exceda

três anos.

§ 2º - No caso do inciso V do “caput” do art. 2º, serão adotadas, imediatamente

após a contratação, as providências necessárias à realização do concurso público

para provimento dos cargos.

Art. 5º - As contratações de que trata esta lei somente poderão ser feitas com

amparo de dotação orçamentária específica, mediante prévia autorização do

Secretário de Estado sob cuja subordinação ou supervisão se encontrar o órgão ou a

entidade contratante, nos termos estabelecidos em regulamento.

Art. 6º - Os órgãos e entidades contratantes encaminharão à Câmara de

Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças, para controle do cumprimento

do disposto nesta lei, síntese dos contratos que pretendem realizar e, posteriormente,

daqueles efetivamente realizados.

Art. 7º - É proibida a contratação, nos termos desta lei, de servidores da

administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municípios bem como de empregados ou servidores de suas subsidiárias e

controladas.

Parágrafo único - Excetua-se do disposto no “caput” a contratação de servidor

enquadrado nas hipóteses previstas no inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal,

desde que comprovada a compatibilidade de horários.

Art. 8º - A remuneração do pessoal contratado nos termos desta lei será fixada

tomando como referência o vencimento do cargo público estadual cujas atribuições
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correspondam às funções do pessoal contratado ou, inexistindo correspondência, em

valor compatível com o dos salários pagos pela iniciativa privada para o desempenho

dessas funções.

§ 1º - Para os efeitos deste artigo, poderão ser concedidas ao contratado, a critério

da administração pública, as vantagens funcionais previstas em lei, devidas aos

servidores ocupantes dos cargos públicos tomados como referência, excluídas as

vantagens de natureza individual.

§ 2º - No caso do inciso III do “caput” do art. 2º, quando se tratar de coleta de

dados, o valor da remuneração poderá ser formado por unidade produzida, desde

que observado o disposto no “caput” deste artigo.

§ 3º - A autoridade contratante fica autorizada a prever, nos contratos com prazo

superior a seis meses, cláusula de pagamento de Prêmio por Produtividade

elaborada segundo os parâmetros da Lei nº 17.600, de 1º de julho de 2008.

§ 4º - O disposto no § 3º deste artigo aplica-se, na forma de regulamento, aos

contratos com prazo determinado celebrados nos termos do inciso IX do art. 37 da

Constituição Federal em vigor na data da publicação desta lei e às hipóteses de

designação de que trata a Lei nº 10.254, de 1990.

§ 5º - A remuneração do pessoal contratado não poderá ser superior à

remuneração do servidor ocupante de cargo público tomado como referência,

excluídas as vantagens pessoais.

Art. 9º - Ao pessoal contratado nos termos desta lei, aplica-se o disposto no inciso V

do art. 8º da Lei Complementar nº 100, de 5 de novembro de 2007.

Art. 10 - É vedado ao pessoal contratado nos termos desta lei:

I - receber atribuições, funções ou encargos não previstos no respectivo contrato;

II - ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em substituição, para

o exercício de cargo em comissão ou função de confiança;

III - ser novamente contratado, com fundamento nesta lei, antes de decorridos vinte

e quatro meses do encerramento de seu contrato anterior, salvo na hipótese prevista

no inciso I do “caput” do art. 2º, mediante prévia autorização e com amparo de

dotação orçamentária específica, nos termos do art. 5º.

Parágrafo único - A inobservância do disposto neste artigo importará na rescisão do
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contrato, sem prejuízo da responsabilização administrativa das autoridades

envolvidas.

Art. 11 - As infrações disciplinares atribuídas ao pessoal contratado nos termos

desta lei serão apuradas mediante sindicância, a ser concluída no prazo de trinta

dias, assegurada ampla defesa.

Art. 12 - O pessoal contratado nos termos desta lei fará jus aos direitos

estabelecidos no § 3º do art. 39 da Constituição Federal.

Parágrafo único - Aplica-se ao pessoal contratado nos termos desta lei o disposto

nos arts. 132 a 142, 152 a 155, 191 a 212, 244, incisos I, III e V, e 245 a 274 da Lei nº

869, de 5 de julho de 1952.

Art. 13 - O contrato firmado de acordo com esta lei extinguir-se-á sem direito a

indenizações:

I - pelo término do prazo contratual;

II - por iniciativa do contratado;

III - pela extinção da causa transitória justificadora da contratação.

Parágrafo único - A extinção do contrato, nos casos dos incisos II e III do “caput”,

será comunicada com antecedência mínima de trinta dias.

Art. 14 - O tempo de serviço prestado em virtude de contratação nos termos desta

lei será contado para eventuais efeitos previdenciários.

Art. 15 - O contrato temporário vigente celebrado com base no art. 11 da Lei nº

10.254, de 1990, fica mantido até o cumprimento do prazo nele estabelecido,

aplicando-se, no que couber, o disposto nesta lei.

Art. 16 - O pessoal contratado com base no art. 11 da Lei nº 10.254, de 1990, em

exercício em 31 de dezembro de 2008 terá preferência na celebração dos contratos

temporários firmados após a publicação desta lei.

Parágrafo único - O pessoal contratado de que trata o “caput” deste artigo terá

assegurado o percentual de até 20% (vinte por cento) dos pontos distribuídos no

processo seletivo de que trata o art. 3º desta lei, na forma de regulamento.

Art. 17 - Fica revogado o art. 11 da Lei n° 10.254,  de 1990.

Art. 18 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 2 de abril de 2009.
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Délio Malheiros, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Neider Moreira - Padre

João - Ademir Lucas.

MANIFESTAÇÃO

A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, "b" a "d", do

Regimento Interno, a seguinte manifestação:

de congratulações com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos pelos 40

anos de relevantes serviços prestados por essa empresa à população (Requerimento

nº 3.455/2009, do Deputado Chico Uejo).

TRANSCRIÇÃO

PRONUNCIAMENTO DO DEPUTADO JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS

SOBRE A FUTURA UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE MINAS*

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, a cidade mineira de Montes

Claros há muito se consolidou como importante centro regional e pólo irradiador de

desenvolvimento, abrangendo o norte e o noroeste do Estado de Minas Gerais e as

regiões dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri. Tudo somado, são 174 municípios

mineiros, ocupando 43,2% da área total do Estado, com uma população de quase

três milhões de habitantes. Vale notar, ainda, que o pólo montes-clarense também

influencia positivamente as regiões sul e sudoeste do Estado da Bahia.

Visitar Montes Claros é conhecer de perto uma autêntica metrópole regional, onde a

economia pujante se ampara na indústria, no comércio e na prestação de serviços. A

agropecuária – a atividade mais tradicional da região – ali experimenta novo alento,

inclusive com a intensificação da irrigação e da correção dos solos. Hoje, projetos

como o do Vale do Jaíba, no norte mineiro, comprovam que solos e climas

aparentemente hostis ao plantio e à criação podem se transformar em fonte de

grande produtividade.

A par do desenvolvimento econômico, Montes Claros tornou-se também um centro

educacional de primeira linha. Além da vasta rede local de ensinos fundamental e

secundário, o complexo de ensino superior se destaca: são aproximadamente 40 mil

estudantes universitários em treze estabelecimentos, inclusive dois oficiais, a
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Unimontes e as unidades locais da Universidade Federal de Minas Gerais.

Entretanto, a demanda reprimida de toda a região é estimada em 270 mil jovens de

18 a 24 anos, os quais alimentam a justa expectativa de ingressar na universidade.

Desde 1968, a Universidade Federal de Minas Gerais está estabelecida em Montes

Claros, onde incorporou um colégio agrícola que funcionava em fazenda próxima à

sede do Município. A propriedade rural, com o crescimento da cidade, está hoje

dentro do perímetro urbano, e o antigo colégio se transformou no campus regional da

UFMG. Ali funcionam o Curso de Agronomia, implantado em 1999, seguido pelo

Curso de Zootecnia, e mais – implantados este ano – os Cursos de Administração,

Engenharia Florestal, Ciência de Alimentos e Engenharia Agrícola e Ambiental.

Paralelamente, funcionam ainda um curso de especialização em recursos hídricos e

ambientais, e outro de mestrado em Ciências Agrárias e Agroecologia.

É, portanto, uma realidade importante esta do câmpus norte-mineiro da UFMG. Em

vista disso, e considerando a demanda reprimida a que nos referimos, ganha corpo a

idéia de transformá-lo em órgão autônomo, como Universidade Federal do Norte de

Minas. Cumpre notar que iniciativa semelhante já foi endossada pelo Presidente Luiz

Inácio Lula da Silva no Estado da Paraíba: ali, na cidade de Campina Grande,

funcionava o câmpus regional da Universidade Federal da Paraíba, que se

transformou na Universidade Federal de Campina Grande. Ora, assim como o

Presidente se sensibilizou quanto à importância da cidade paraibana como pólo

regional de cultura, estamos certos de que também ficará sensível à justa

reivindicação de Montes Claros e de sua região.

Na verdade, a criação da Universidade Federal do Norte de Minas não

representaria, na prática e em princípio, maiores gastos para o Ministério da

Educação. Além dos cursos já referidos e em funcionamento, integrando o Instituto de

Ciências Agrárias da UFMG, a questão logística estaria equacionada de imediato.

Com efeito, lá está enorme área de terreno disponível, praticamente dentro da cidade,

e lá estão em atividade os corpos docente, discente e administrativo. Seria, para

começar, apenas uma separação entre os dois câmpus, o de Belo Horizonte e o de

Montes Claros, a partir do que este último se desenvolveria como unidade autônoma.

Lá mesmo em Montes Claros, aliás, temos o exemplo da Unimontes: a partir de uma
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fundação local, o Governo mineiro promoveu, à época, a integração com a

Universidade do Estado de Minas Gerais, e a Unimontes é hoje uma realidade

vitoriosa.

A nova universidade que se pretende implantar, tal como funciona hoje, já presta

serviços inestimáveis à região e à sua gente. Assim, seus cursos estão presentes na

pesquisa e na formação de mão de obra para o projeto de irrigação do Jaíba, e para a

futura produção de biodiesel na usina local da Petrobrás, que o Presidente Lula

estará inaugurando no próximo dia 6 de abril. A propósito, tanto o Presidente como o

Ministro da Educação, Dr. Fernando Haddad, têm conhecimento do pleito montes-

clarense: exatamente em 5 de junho de 2008, o Vice-Presidente, Dr. José Alencar

Gomes da Silva, encaminhou ao Presidente o Ofício de nº 0443/2008/GVPR,

informando-o sobre a reivindicação norte-mineira e solicitando-lhe empenho a

respeito. A justa pretensão, inclusive, apóia-se em estudos justificativos, promovidos

a partir de 2007 pela Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

Na reunião do dia 6 de abril – quando Montes Claros irá reassumir sua tradição de

capital do Polígono das Secas – o Presidente da República, ao autorizar a

implantação da universidade, estaria atendendo aos apelos do Vice-Presidente, do

Governador Aécio Neves, dos ministros Hélio Costa e Patrus Ananias, dos três

senadores mineiros, de 53 deputados federais, de 77 deputados estaduais, de 92

prefeitos da área mineira do Polígono das Secas, e das lideranças representativas da

sociedade regional. É todo um contingente de mineiros e brasileiros que se unem em

torno de uma causa justa e relevante, à qual o Presidente certamente não faltará com

seu beneplácito. Essa reunião – a se confirmar o atendimento do pleito – estará em

linha com outros encontros históricos ali realizados, como o de 1984, no qual foi

lançada a candidatura presidencial de Tancredo Neves.

Senhor Presidente e Senhores Deputados:

É sabido que a universidade brasileira experimenta prolongada crise. A carência de

verbas e o planejamento deficiente, entre outros fatores, acarretaram a deterioração

da qualidade de ensino e a redução do número de vagas. É uma situação que

demanda prioritário equacionamento, pois a educação é e será, em qualquer tempo,

fundamental para a construção da cidadania brasileira. Ora, o pleito da cidade de
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Montes Claros, tendo em vista essa realidade, parece-nos de indiscutível

oportunidade e do maior interesse público. Trata-se de implementar uma estrutura

que já presta ótimos serviços ao País, dando-lhe autonomia e possibilidade de

crescimento, para que venha a prestar serviços ainda melhores e em escala mais

abrangente. Assim, fazemos nosso e fazemos deste Parlamento a reivindicação para

que a Universidade Federal do Norte de Minas venha a ser, em breve, o sonho

realizado de uma das mais importantes regiões de Minas e do Brasil.

Muito obrigado.

* - Texto transcrito a requerimento do Deputado Gil Pereira.
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 7 DE ABRIL DE 2009

ATAS

ATA DA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 1º/4/2009

Presidência dos Deputados José Henrique e Hely Tarqüínio

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - Suspensão e reabertura da

reunião - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e

Votação de Proposições: Chamada para recomposição de quórum; existência de

número regimental para votação; requerimento do Deputado Braulio Braz; aprovação;

verificação de votação; inexistência de quórum para votação; anulação da votação;

chamada para recomposição de quórum; existência de número regimental para

votação; renovação da votação do requerimento do Deputado Braulio Braz;

aprovação - Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei nº 18.877;

votação secreta do veto ao § 3º do art. 20-I da Lei nº 6.763, de 26/12/75, alterado

pelo art. 1º da Proposição de Lei nº 18.877; manutenção - Inexistência de quórum

para votação - Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei nº

18.865; designação de relator; emissão do parecer pelo relator; encerramento da

discussão - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - José Henrique - Dinis Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento

Rodrigues - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Ana Maria Resende - André

Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Braulio Braz -

Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva

- Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Doutor 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 - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada

- Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres -

Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Ronaldo
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Magalhães - Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio -

Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges -

Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 9h10min, 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.

Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 4º do art. 249 do Regimento

Interno, vai suspender a reunião por 5 minutos para que se configure o quórum para

votação. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

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 Veto

Total à Proposição de Lei nº 18.869, apreciado na extraordinária realizada ontem, à

noite.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada

dos Deputados para a recomposição de quórum.
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O Sr. Secretário (Deputado Hely Tarqüínio) - (- Faz a chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 40 Deputados. Portanto, há quórum

para votação. Vem à Mesa requerimento do Deputado Braulio Braz solicitando a

inversão da pauta desta reunião, de modo que o Veto Parcial à Proposição de Lei nº

18.877 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 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 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 30 Deputados. Portanto, não há quórum para

votação. A Presidência a torna sem efeito. A Presidência solicita ao Sr. Secretário

que proceda à chamada dos Deputados para a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 40 Deputados. Portanto, há quórum

para a votação. A Presidência vai renovar a votação do requerimento do Deputado

Braulio Braz. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei nº 18.877, que altera

a Lei nº 6.763, de 26/12/75, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas

Gerais, e a Lei nº 14.937, de 23/12/2003, que dispõe sobre o Imposto sobre a

Propriedade de Veículos Automotores - IPVA. A Comissão Especial opina pela

manutenção do veto ao § 3º do art. 20-I da Lei nº 6.763, de 26/12/75, a que se refere

o art. 1º da Proposição 18.877. 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
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Deputados que ainda não registraram sua presença no painel que o façam neste

momento. A Presidência dará início ao processo e, para tanto, solicita às Deputadas

e aos Deputados que ocupem seus lugares. Em votação, o veto ao § 3º do art. 20-I

da Lei nº 6.763, de 26/12/75, alterado pelo art. 1º da Proposição 18.877.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:

Ademir Lucas - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes -

Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Célio Moreira - Dalmo

Ribeiro Silva - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento -

Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gláucia Brandão -

Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Jayro Lessa - José Henrique -

Juarez Távora - Luiz Humberto Carneiro - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres -

Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Ronaldo Magalhães - Ruy Muniz -

Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Tiago Ulisses - Wander

Borges.

O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, o painel não registrou meu voto

“sim”.

O Deputado Gustavo Valadares - Sr. Presidente, o painel não registrou meu voto

“sim”.

O Deputado Antônio Genaro - Sr. Presidente, o painel não registrou meu voto “sim”.

O Sr. Presidente - Estão computados. Votaram “sim” 40 Deputados. Votou “não” 1

Deputado. Está, portanto, mantido, em turno único, o Veto Parcial à Proposição de

Lei nº 18.877. Oficie-se ao Governador do Estado.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que não há quórum para

votação, mas que o há para a discussão das demais matérias constantes na pauta.

Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei nº 18.865, que dispõe

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

Ambiental. Esgotado o prazo constitucional sem emissão de parecer, a Presidência,

nos termos do § 2º do art. 145 do Regimento Interno, designa relator da matéria o

Deputado Ademir Lucas. Com a palavra, o Deputado Ademir Lucas, para emitir seu

parecer.

O Deputado Ademir Lucas - Sr. Presidente, meu parecer é o seguinte:
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PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 18.865

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 dispõe sobre a política estadual de apoio e incentivo aos

serviços municipais de gestão ambiental.

Esgotado o prazo de 20 dias sem que a Comissão Especial emitisse parecer e

incluído o veto na ordem do dia para apreciação, nos termos do art. 145, c/c o art.

222, do Regimento Interno, o Presidente designou relator para, em 24 horas, emitir

parecer sobre a matéria.

Fundamentação

A proposição em epígrafe estabelece que o Estado adotará política de incentivo aos

Municípios, para que estes implantem serviços municipais de controle de

empreendimentos ou atividades públicas ou privadas, de natureza econômica ou não,

potencialmente poluidores ou degradadores do meio ambiente.

Quando um empreendimento apresenta repercussão ambiental dentro das

fronteiras de determinado Município, é deste a competência para o licenciamento.

Ocorre que muitos Municípios não estão aparelhados para tanto, sendo essa

competência, então, exercida pelo Estado.

Assim, entendemos que a proposição apresenta o mérito de descentralizar esses

serviços, o que, sem sombra de dúvida facilitará a sua fiscalização e controle, além

de propiciar melhor adaptação às realidades locais.

De acordo com as razões do veto, as medidas introduzidas pela proposição em

exame foram consideradas contrárias ao interesse público por acarretarem sensível

impacto aos cofres públicos e não se fazerem acompanhar da estimativa de impacto

e das correspondentes fontes de recursos para seu custeio.

Ao analisarmos a proposição, verificamos que, apesar de seu mérito, ela estabelece

diversas incumbências ao Estado, entre as quais, consignar, na Lei Orçamentária,

recursos financeiros para o custeio de programas, projetos e obras voltados para a

consecução dos objetivos propostos pelo projeto; realizar obras de infraestrutura;

oferecer cursos de capacitação a agentes públicos municipais; disponibilizar veículos,
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máquinas, equipamentos e bens móveis; ceder aos Municípios, sem ônus e por

tempo determinado, agentes públicos estaduais.

Ao tratar da despesa pública, em seu Capítulo IV, Seção I, a Lei Complementar

Federal nº 101, de 4/5/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF -, estabelece

diversas condições para a geração de despesas obrigatórias de caráter continuado,

definidas como “despesas correntes derivadas de lei, que fixem para o ente a

obrigação de sua execução por um período superior a dois exercícios”.

De acordo com a referida norma, os atos que criarem ou aumentarem tais despesas

deverão ser instruídos com a estimativa do impacto orçamentário-financeiro no

primeiro exercício de sua vigência e nos dois subseqüentes, bem como demonstrar a

origem dos recursos para o seu custeio. Tais atos deverão, ainda, estar

acompanhados de comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará

as metas de resultados fiscais previstas no Anexo de Metas Fiscais da Lei de

Diretrizes Orçamentárias, devendo seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes,

ser compensados pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente

de despesa. Tal comprovação, a ser apresentada pelo proponente, conterá as

premissas e metodologia de cálculo utilizadas.

Além disso, a LRF determina, que para a criação, a expansão ou o aperfeiçoamento

de ação governamental que acarrete aumento de despesa deverá haver declaração

do ordenador de despesa de que existe adequação orçamentária e financeira à Lei

Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de

Diretrizes Orçamentárias - LDO.

Ao analisarmos o referido Anexo de Metas Fiscais que acompanha a LDO para

2009, verificamos que o Anexo II, em seu item II.8, traz a informação de que “não

existe margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, já que

o acréscimo estimado daquelas já existentes para o exercício em questão consumirá

a expansão da receita prevista para o ano”.

Nota-se assim que, ao buscar a responsabilidade na execução orçamentária e

fiscal, com o conseqüente equilíbrio das contas públicas, no qual as despesas não

devem superar as receitas, a LRF estabeleceu condições rígidas para a geração de

despesas ou para a renúncia de receitas.



____________________________________________________________________________
393

Devemos atentar, ainda, para o fato de que a crise financeira que assola a

economia global já dá sinais de reflexo na arrecadação estadual, com a redução da

arrecadação do principal componente da receita, o ICMS. Ao que tudo indica, haverá

forte necessidade de se reduzir a despesa pública, como forma de se manter o

referido equilíbrio das contas públicas, conseguido a duras penas. Caso contrário,

estaríamos criando as condições para o retorno do déficit orçamentário e financeiro,

tão danoso a todos, principalmente àqueles que mais necessitam dos serviços

públicos.

Embora parte das incumbências da descentralização do controle ambiental para o

poder local, possa, num primeiro momento, acarretar despesas para o Estado,

decorrentes do apoio técnico e financeiro aos Municípios, a partir do momento em

que estes adquiram as condições para exercer o controle ambiental, o Estado será

desonerado dessa função, que na ausência da atuação municipal, caberia a ele.

Outro aspecto que devemos considerar é que parte do apoio técnico e financeiro a

ser oferecido pelo Estado aos Municípios poderá se dar de forma gradativa, por meio

do cadastramento e credenciamento dos Municípios interessados. Assim, o Estado

poderá executar essa política de acordo com sua disponibilidade financeira, de forma

a não comprometer o equilíbrio das contas públicas. Poderão ser utilizados os

recursos alocados nos programas e ações da Área de Resultado “Qualidade

Ambiental“ que integra o PPAG. Desse modo, o Estado implementaria o apoio aos

Municípios utilizando a estrutura de pessoal e financeira existente nos órgãos e

entidades integrantes do Sistema Estadual de Meio Ambiente - Sisema -, composto

pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Semad

-, pelo Instituto Estadual de Florestas - IEF -, pelo Instituto Mineiro de Gestão das

Águas - Igam - e pela Fundação Estadual de Meio Ambiente - Feam.

Portanto, somos levados a concordar que a proposição em análise, embora

meritória, apresenta dispositivos em desacordo com normas legais e constitucionais.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela manutenção do veto aos incisos II, III e IV do

art. 4º da Proposição de Lei nº 18.865 e pela rejeição do veto aos demais

dispositivos.
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O Sr. Presidente (Deputado Hely Tarqüínio) - Em discussão, o veto. Com a palavra,

para discuti-lo, o Deputado Carlos Pimenta. Na sua ausência, com a palavra, para

discutir o veto, o Deputado Sargento Rodrigues. Na sua ausência e não havendo

outros oradores inscritos, encerra-se a discussão.

Encerramento

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

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

Deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já

publicada, e para a extraordinária também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital

de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 1º/4/2009

Presidência do Deputado Doutor Viana

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

Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de Proposições:

Requerimento do Deputado Mauri Torres; aprovação - Votação, em turno único, do

Veto Total à Proposição de Lei nº 18.939; questão de ordem; leitura da Mensagem nº

325/2009; votação secreta do veto; rejeição - Votação, em turno único, do Veto Total

à Proposição de Lei nº 18.865; votação secreta do veto aos incisos II, III e IV do art.

4º; manutenção; votação secreta do veto aos demais dispositivos da proposição;

rejeição - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Dinis Pinheiro - Hely

Tarqüínio - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Alencar da

Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Arlen

Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos Mosconi - Carlos

Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros -

Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo -

Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gilberto Abramo -
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Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa -

João Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo

Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Maria Lúcia Mendonça - Maria Tereza Lara -

Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira -

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.

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 Ademir Lucas, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

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

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

constante na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião o Veto

Total à Proposição de Lei nº 18.869, apreciado na extraordinária realizada ontem, à

noite, e o Veto Parcial à Proposição de Lei nº 18.877, apreciado na extraordinária

realizada hoje, pela manhã.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Mauri Torres, 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.)



____________________________________________________________________________
396

Aprovado.

Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei nº 18.939, que declara

patrimônio cultural do Estado a rota de peregrinação Caminho da Luz. 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 de votação e, para tanto, solicita às

Deputadas e aos Deputados que ocupem os seus lugares.

Questão de Ordem

O Deputado Gilberto Abramo - Sr. Presidente, solicito a leitura do veto.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Secretário, para proceder à leitura da

mensagem que encaminhou o veto à Proposição de Lei nº 18.939.

O Sr. Secretário (Deputado Ademir Lucas) - (- Lê a Mensagem nº 325/2009,

publicada na edição do dia 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 - Arlen Santiago - Carlin Moura - Carlos

Mosconi - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Delvito Alves - Dimas Fabiano -

Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Doutor Viana - Durval Ângelo -

Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Gláucia Brandão - Irani Barbosa - Ivair Nogueira -

Jayro Lessa - João Leite - José Henrique - Juarez Távora - Lafayette de Andrada -

Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes -

Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Ruy

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

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

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 7 Deputados. Votaram “não” 39 Deputados. Houve

1 voto em branco. Está, portanto, rejeitado, em turno único, o Veto Total à Proposição
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de Lei nº 18.939. À promulgação.

Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei nº 18.865, que dispõe

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

Ambiental. A Comissão Especial perdeu prazo para emitir parecer. Designado relator

em Plenário, o Deputado Ademir Lucas opina pela manutenção do veto aos incisos II,

III e IV do art. 4º e pela rejeição do veto aos demais dispositivos da proposição. A

Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo secreto, de

conformidade com o art. 261, inciso X, c/c os arts. 222 e 255, do Regimento Interno.

A fim de proceder à votação pelo processo eletrônico, a Presidência solicita às

Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram sua presença no painel que o

façam neste momento. A Presidência dará início ao processo de votação e, para

tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem os seus lugares. Em

votação, o veto aos incisos II, III e IV do art. 4º.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Ana Maria Resende -

André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago - Carlin Moura - Carlos

Mosconi - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Delvito Alves - Dimas Fabiano -

Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Doutor Viana - Durval Ângelo -

Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Irani Barbosa

- Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - José Henrique - Juarez Távora - Lafayette

de Andrada - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo

Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães

- Ruy Muniz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses -

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

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 43 Deputados. Votaram “não” 4 Deputados. Está,

portanto, mantido, em turno único, o veto aos incisos II, III e IV do art. 4º. Oficie-se ao

Governador do Estado. Em votação, o veto aos demais dispositivos da proposição.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Ana Maria Resende -

André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura

- Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz -
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Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Doutor Viana - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento

- Fábio Avelar - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Irani Barbosa - Jayro Lessa -

João Leite - José Henrique - Juarez Távora - Lafayette de Andrada - Maria Tereza

Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira -

Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Ruy Muniz - Sebastião

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

Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votou “sim” 1 Deputado. Votaram “não” 45 Deputados. Está,

portanto, rejeitado o veto aos demais dispositivos da proposição. À promulgação.

Está, portanto, rejeitado, em turno único, o Veto Total à Proposição de Lei nº 18.865,

exceto o veto aos incisos II, III e IV do art. 4º da proposição.

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 2, às 14 horas, com a ordem do dia já

anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

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

Às 14h33min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,

Eros Biondini, Ademir Lucas (substituindo este ao Deputado João Leite, por indicação

da Liderança do BSD). 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 obter, em audiência pública, informações sobre o

funcionamento e o gerenciamento da Fundação Caio Martins - Fucam -, e comunica o

recebimento de ofício do Sr. Ronaldo Araújo Pedron, Subsecretário de Atendimento

às Medidas Socioeducativas da Secretaria de Defesa Social, publicado no “Diário do

Legislativo” de 14/3/2009. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir o

Sr. Cloves Benevides, Subsecretário de Estado de Políticas Antidrogas e Presidente
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da Fundação Caio Martins - Fucam -, que é convidado a tomar assento à mesa. A

Presidência concede a palavra ao Deputado Ademir Lucas, autor do requerimento

que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Registra-se a presença

da Deputada Maria Tereza Lara e dos Deputados João Leite, Carlin Moura, Almir

Paraca, Domingos Sávio. Logo após, a Presidência passa a palavra ao convidado,

para que faça sua exposição. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,

conforme consta nas notas taquigráficas. Retira-se da reunião o Deputado André

Quintão. O Deputado João Leite assume a direção dos trabalhos. A Presidência

retoma os trabalhos ordinários da Comissão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem

do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão.

Submetidos a votação, são aprovados requerimentos dos Deputados Almir Paraca

em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para debater o Projeto

Casa da Cidadania - que está sendo implementado nos aglomerados da Região

Metropolitana de Belo Horizonte por membros da Defensoria Pública do Estado de

Minas Gerais, em parceria com as associações, as lideranças comunitárias e com o

Programa Pólos da Cidadania, da Universidade Federal de Minas Gerais: Ademir

Lucas em que solicita visita às Unidades Educacionais Caio Martins. Cumprida a

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de abril de 2009.

André Quintão, Presidente.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA

E AGROINDUSTRIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 24/3/2009

Às 15h19min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Vanderlei

Jangrossi, Antônio Carlos Arantes, Carlos Gomes e Chico Uejo, membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado

Vanderlei Jangrossi, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento do Deputado Chico Uejo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,

a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
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Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta

e comunica o recebimento de ofício do Sr. Leonardo Machado de Lima Reis,

Presidente da Câmara Municipal de Rio Preto, publicado no “Diário do Legislativo” de

21/3/2009. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir o Sr. Francisco

Maurício Barbosa Simões, Coordenador da Assessoria Jurídica da Faemg, que

discorrerá sobre a questão do transporte de trabalhadores rurais. A Presidência

concede a palavra ao Deputado Antônio Carlos Arantes, autor do requerimento que

motivou a presença do convidado, para suas considerações iniciais; logo após, passa

a palavra ao convidado para que faça sua exposição. Abertos os debates, segue-se

ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidência retoma os

trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 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 2.951/2008 (relator: Deputado Domigos Sávio), que recebeu parecer

por sua aprovação. Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº 3.457/2009.

Submetido a discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto

de Lei nº 2.929/2008. 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

Vanderlei Jangrossi, Antônio Carlos Arantes, Carlos Gomes e Chico Uejo em que

solicitam seja realizada audiência pública para discutir os aspectos inerentes à

agropecuária constantes no Projeto de Lei nº 2.771/2008, que altera a Lei Florestal;

Antônio Carlos Arantes em que solicita seja ouvido o Sr. Francisco Maurício Barbosa

Simões, Coordenador da Assessoria Jurídica da Faemg, para discorrer sobre a

questão do transporte de trabalhadores rurais; e Vanderlei Jangrossi, Carlos Gomes e

Chico Uejo em que solicitam seja realizada audiência pública para continuar o debate

sobre o transporte de trabalhadores rurais e formalizar propostas para alterar o

regulamento estadual sobre a matéria. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares e do convidado, convoca os

membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 31 de março de 2009.

Vanderlei Jangrossi, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Carlos Gomes - Chico

Uejo - Domingos Sávio.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 25/3/2009

Às 14h39min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Braulio Braz,

Ronaldo Magalhães e Dimas Fabiano, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Braulio Braz, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 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 782/2007, 2.063 e 2.658/2008 (Deputado Dimas

Fabiano); 2.913 e 2.941/2008 (Deputado Ronaldo Magalhães). 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

782/2007, 2.063 e 2.658/2008 (relator: Deputado Dimas Fabiano) e 2.913 e

2.941/2008 (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, 1º de abril de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Gilberto Abramo - Ronaldo Magalhães.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 25/3/2009

Às 15h5min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e

os Deputados Juninho Araújo e Vanderlei Jangrossi, membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Gláucia Brandão,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
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Juninho Araújo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir

e votar proposições da Comissão e acusa o recebimento das seguintes proposições,

para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 3.032/2009

(Deputado Getúlio Neiva), 3.036/2009 (Deputado Paulo Guedes) e 3.058/2009

(Deputada Gláucia Brandão), 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 2.937/2008 (relator: Deputado Paulo

Guedes), 2.946/2008 (relator: Deputado Juninho Araújo) e 3.006/2009 (relator:

Deputado Vanderlei Jangrossi), que receberam parecer por sua aprovação.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs

3.443, 3.468, e 3.460/2009. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos do Deputado Dalmo

Ribeiro Silva em que solicita seja realizada reunião de audiência pública, no Município

de Campanha, para debater a viabilidade e a importância do tombamento da Catedral

de Santo Antônio; e da Deputada Gláucia Brandão em que solicita seja realizado

debate público desta Comissão para discutir as políticas públicas de cultura dos

governos federal e estadual, com os convidados que menciona. Cumprida a

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 1º de abril de 2009.

Gláucia Brandão, Presidente - Vanderlei Jangrossi - Getúlio Neiva.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 25/3/2009

Às 15h7min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Cecília Ferramenta

e os Deputados Ademir Lucas, Sebastião Helvécio e Wander Borges, membros da
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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 a ouvir o Superintendente de Controle Interno de Outorgas da Secretaria de Estado

de Transportes e Obras Públicas - Setop -, que prestará esclarecimentos sobre a

outorga do Aeroporto Regional da Zona da Mata, e comunica o recebimento de

ofícios do Sr. Wilson Dornelas Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal de Monte

Carmelo, e do Sr. Dilzon Melo, Secretário de Estado de Desenvolvimento Regional e

Política Urbana, publicados no “Diário do Legislativo” de 19 e 21/3/2009,

respectivamente. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs.

Diogo Prosdocimi, Superintendente de Controle Interno de Outorgas da Secretaria de

Estado de Transportes e Obras Públicas de Minas Gerais - Setop -; Marco Migliorini,

Gerente do Proaero; Mônica Lanna e Júlio Diniz Oliveira, respectivamente Assessora

da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - Sede - e Assessor da

Superintendência de Assuntos Internacionais dessa Secretaria. A Presidência

concede a palavra ao Deputado Sebastião Helvécio, autor do requerimento que deu

origem ao debate, para suas considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos

convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla

discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidência retoma os

trabalhos ordinários da reunião e passa à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

os Requerimentos nºs 3.456, 3.475, 3.477 a 3.480/2009. Passa-se à 3ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

requerimentos dos Deputados Carlin Moura, Juninho Araújo, José Henrique,

Rosângela Reis e Cecília Ferramenta em que solicitam a realização de audiência

pública no Município de Belo Oriente, com o objetivo de discutir a instalação da

Comarca Judiciária nesse Município, e da Deputada Cecília Ferramenta em que
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solicita a realização de audiência pública no Município de Coronel Fabriciano, com a

finalidade de discutir e buscar soluções para o grave problema enfrentado pelo

Hospital Siderúrgica. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos parlamentares e dos convidados, convoca os membros da Comissão

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

Sala das Comissões, 1º de abril de 2009.

Cecília Ferramenta, Presidente - Sebastião Helvécio - Ademir Lucas.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 31/3/2009

Às 10h13min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

e os Deputados João Leite e Tenente Lúcio, membros da supracitada Comissão.

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

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

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

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

reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e 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,

para conhecimento e adoção de medidas legais cabíveis, na qual são narrados fatos

em que se menciona possível envolvimento de policiais civis lotados nas Delegacias

de Polícia de Contagem, Betim, Lavras e Jaboticatubas; e do Pastor Ernandes Calisto

Coelho, encaminhando pedido de providências relativas à segurança pública no

Município de Ipanema; e ofício, publicado no “Diário do Legislativo”, na data

mencionada entre parênteses, do Sr. Valdeci Antônio Ferreira, Diretor Executivo da

Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados (26/3/2009). A Presidência

interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir o Sr. Luiz de Melo Júnior, representante

da Associação Nacional das Operadoras Celulares - Acel. A Presidência retoma os

trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer do relator

(Deputado Tenente Lúcio) pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 468/2007
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na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça. Passa-se à 2ª

Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada

um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 3.465, 3.470, 3.482, 3.492,

3.500 e 3.519/2009. 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 João Leite em que

solicita seja realizada reunião de audiência pública para debater a prevenção à

violência contra o idoso em Minas Gerais; Sargento Rodrigues em que solicita seja

encaminhado voto de congratulações com os policiais militares lotados no 30º

Batalhão da PMMG, pelos serviços prestados à comunidade nos últimos anos; João

Leite, Tenente Lúcio e da Deputada Maria Tereza Lara em que solicitam seja

encaminhado pedido de informações à Ouvidoria de Polícia e à Corregedoria de

Polícia Militar sobre denúncias de espancamento, por parte de policiais militares, dos

operários da Construtora Santa Bárbara, no dia 23/3/2009, no local onde está sendo

realizada a obra do Hospital da Unimed, no Bairro Santa Efigênia, em Belo Horizonte;

João Leite e da Deputada Maria Tereza Lara em que solicitam seja realizada reunião

de audiência pública para debater a prevenção contra o uso de drogas e a

normatização de condutas para o combate ao tráfico de drogas; Tenente Lúcio em

que solicita seja ouvido, na reunião, o Sr. Luiz de Melo Júnior, representante da

Associação Nacional das Operadoras Celulares - Acel-; Deputada Maria Tereza Lara

em que solicita sejam convidados o Desembargador Joaquim Alves de Andrade e o

Diretor Executivo da Fraternidade Brasileira de Assistência ao Condenado, Valdeci

Antônio Ferreira, para participarem de reunião com vistas a prestarem informações

sobre o trabalho desenvolvido pelas Apacs no Estado. É recebido pela Presidência

requerimento do Deputado Ruy Muniz em que solicita seja realizada reunião conjunta

com a Comissão de Direitos Humanos, para debater a situação funcional dos Agentes

Penitenciários do Estado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

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

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

Sala das Comissões, 1º de abril de 2009.
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João Leite, Presidente - Antônio Júlio - Maria Tereza Lara - Neider Moreira.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 1º/4/2009

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas Gláucia Brandão e

Maria Lúcia Mendonça e os Deputados Durval Ângelo, Antônio Genaro, Ruy Muniz e

Vanderlei Miranda, membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os

Deputados Sargento Rodrigues e Carlos Gomes. 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 apreciar a

matéria constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte correspondência:

ofícios dos Srs. Napoleão Rocha Lage, Juiz de Direito, solicitando tomada de

providências com vistas à liberação de vaga em estabelecimento apropriado para o

menor Elivelton da Cruz Soares, que se encontra indevidamente recolhido na cadeia

pública de Viçosa, por cometimento de ato infracional análogo ao crime de roubo

qualificado, não tendo sido ainda indicado local para cumprimento da medida de

internação imposta; Domingos Nunes de Oliveira, cacique da Aldeia Velha, e outros,

solicitando realização de reunião para, em audiência pública, debater a situação dos

indígenas xacriabás; Amaro Sérgio Marques, coordenador do GTHUCF, convidando a

Comissão para participar do III Seminário de Grupos de Trabalho de Humanização do

Hospital Universitário Clemente de Faria, da Universidade Estadual de Montes Claros

- Unimontes -, que será realizado nesse Município, em 29/4/2009, e terá como tema

“Direitos humanos e saúde”; Lúcio Urbano Silva Martins, Ouvidor-Geral do Estado,

prestando informações relativas ao Requerimento nº 3.354/2009, desta Comissão;

Daniel César Boaventura, Juiz de Direito da Comarca de Sabinópolis, publicado no

“Diário do Legislativo” de 26/3/2009; e do Centro pela Justiça e o Direito Internacional

- Cefil -, encaminhando gazeta com editoriais relativos aos direitos humanos. A

Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Fabiano Ferreira

Pessoa e Ronan Rodrigues da Silva, que são convidados a tomar assento à mesa. A

Presidência concede a palavra ao Deputado Ruy Muniz, autor do requerimento que



____________________________________________________________________________
407

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 1.242/2007 com a Emenda nº 1 (relator:

Deputado Antônio Genaro); 3.045/2009 (relator: Deputado Vanderlei Miranda) e

3.075/2009 (relator: Deputado Durval Ângelo), os quais receberam parecer por sua

aprovação. Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº 3.474/2009. Passa-

se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são

aprovados requerimentos dos Deputados Durval Ângelo (16), em que solicita seja

realizada reunião em Caxambu para, em audiência pública, com os convidados que

menciona, em Caxambu, obter esclarecimentos sobre denúncia de cometimento de

práticas criminosas graves por parte de policiais militares locais, como os crimes de

tortura e abuso de autoridade, com a suspeita de que estaria havendo usurpação de

funções da Polícia Civil pela Polícia Militar nesse Município; seja realizada reunião

para, em audiência pública, com os convidados que menciona, comemorar o Dia

Mundial de Combate à Homofobia (17 de maio) e os 20 anos de retirada, pela

Organização Mundial de Saúde, da homossexualidade do catálogo de doenças, bem

como discutir o caso de um estudante de Artes Visuais da UFMG que foi vítima de

agressões físicas e verbais por motivações homofóbicas, supostamente cometidas

por um estudante de Engenharia dessa Universidade, no dia 14/3/2009; seja

encaminhado à Corregedoria da Polícia Militar e à Promotoria de Justiça dos Direitos

Humanos pedido de providências para apuração de denúncia de agressão cometida

por policiais militares contra Rafael de Jesua Silva, trabalhador da Santa Bárbara

Engenharia, ocorrida em 23/3/2009; seja encaminhado ao Ministério do Trabalho

pedido de providências com vistas à fiscalização das relações de trabalho entre a

Santa Bárbara Engenharia e seus funcionários na obra de construção do Hospital da

Unimed, no Bairro Santa Efigênia, nesta Capital, em virtude de denúncia de
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desrespeito a leis trabalhistas; seja encaminhado à Unimed pedido de providências

para atender Rafael de Jesus Silva, trabalhador da Santa Bárbara Engenharia, que

alega ter sido agredido por policiais militares no canteiro de obras do Hospital da

Unimed seja encaminhado ao Comandante da Polícia Militar de Itabira pedido de

providências com relação às denúncias apresentadas, nesta reunião, por Adilson

Gualberto Ramos, Marcial Antônio Peixoto de Melo e Carlos Francisco Gueiros; seja

realizada reunião para discutir, em audiência pública, com os convidados que

menciona, em Itabira, a situação habitacional nesse Município e, em especial, debater

denúncias de prática de constrangimentos por parte da mineradora Vale contra

possuidores de imóveis nas proximidades da sua área de mineração, sobretudo nos

Bairros Paciência e Carlos Drumnond; sejam encaminhados ao Governador do

Estado, ao Ministério Público Estadual, à Polícia Federal, à Corregedoria de Justiça,

ao Conselho Nacional de Justiça, à Corregedoria da Polícia Civil e à Ordem dos

Advogados do Brasil - OAB-MG - pedidos de providências relativos ao processo

judicial nº 0394.07.070788-7, em tramitação na Comarca de Manhuaçu, referente ao

crime de homicídio que tem como vítima Bernardo Mendonça Tebet; seja

encaminhado ao Ministério Público e ao INSS pedido de providências para apuração

dos fatos relativos aos Agentes Penitenciários contratados pelo Estado, que alegam

não estar recebendo benefícios decorrentes do contrato de trabalho; Ruy Muniz (2),

em que solicita sejam ouvidos, nesta reunião, os convidados presentes, para

discutirem a situação funcional dos Agentes Penitenciários do Estado, e seja

agendada visita com o Secretário de Defesa Social para tratar de assuntos relativos

aos Agentes Penitenciários; Weliton Prado e Almir Paraca, em que solicitam seja

realizada reunião para, discutir em audiência pública, com convidados que

mencionam, em Buritis, a situação dos presidiários da cadeia pública local que foram

transferidos para outras comarcas enquanto o estabelecimento prisional era

reformado e, após conclusão das obras, não retornaram; Adalclever Lopes, em que

solicita seja realizada reunião para, em audiência pública, com convidados que

menciona, em Cachoeira de Pajeú, discutir as denúncias de desrespeito aos

servidores públicos municipais pela atual administração pública local. Cumprida a

finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
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convoca os membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, hoje, às 14

horas, para continuar o debate sobre a situação dos Agentes Penitenciários do

Estado, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 1º de abril de 2009.

Durval Ângelo, Presidente.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA,

TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 1º/4/2009

Às 10h3min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas Maria Lúcia

Mendonça e Gláucia Brandão e os Deputados Carlin Moura e 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 da Deputada Gláucia Brandão, dispensa a leitura da ata

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante da pauta e a deliberar sobre proposições da Comissão. Passa-se à

2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são

aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 1.642/2007

(relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 3.065/2009 (relatora: Deputada Maria Lúcia

Mendonça) e 3.069/2009 (relator: Deputado Carlin Moura), que receberam parecer

por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os

Requerimentos nºs 3.512 a 3.518/2009. Submetidos a discussão e votação, cada um

por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs

2.063 e 2.913/2008. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo

a discussão e a votação de proposições da Comissão. Retira-se o Deputado Dalmo

Ribeiro Silva. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

requerimentos dos Deputados Padre João em que solicita reunião de audiência

pública, a ser realizada conjuntamente com a Comissão de Política Agropecuária e

Agroindustrial, para debater a Medida Provisória nº 455/2009, que dispõe sobre o

atendimento da alimentação escolar e do Programa Dinheiro Direto na Escola aos
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alunos da Educação Básica; Weliton Prado em que solicita reunião de audiência

pública a fim de debater o atraso na liberação de recursos para a merenda escolar

destinada aos alunos das escolas públicas estaduais sediadas no Município de

Uberlândia, bem como a escolarização de recursos da alimentação escolar em Minas

Gerais; Fahim Sawan em que solicita reunião de audiência pública para debater a

carreira dos diretores de escolas estaduais; Durval Ângelo em que solicita reunião de

audiência pública para debater o ensino das disciplinas Filosofia e Sociologa no

ensino médio; Almir Paraca em que solicita reunião de audiência pública a fim de

debater soluções para a atual situação salarial e funcional dos servidores

administrativos da Secretaria de Estado da Educação; Domingos Sávio em que

solicita reunião de audiência pública, a ser realizada conjuntamente com a Comissão

de Saúde, para debater a situação salarial de servidores públicos da área de saúde,

em especial fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos,

entre outros profissionais que trabalham com crianças especiais em escolas

estaduais e em Apaes; Carlin Moura em que solicita seja encaminhado à Secretaria

de Estado da Educação pedido de informações sobre as razões do não-acolhimento

da indicação da Sra. Tânia Regina, feita pela comunidade e colegiado escolar, para

que ocupasse a direção da Escola Estadual Gramont Alves Gontijo, bem como sobre

os motivos de haver sido nomeada outra pessoa para a direção da escola, que não

aquela indicada pela comunidade escolar. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 1º de abril de 2009.

Maria Lúcia Mendonça, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Braulio Braz.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 1º/4/2009

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Ivair Nogueira, Elmiro Nascimento, Lafayette de Andrada, Padre João e Ademir Lucas

(substituindo este ao Deputado Domingos Sávio, por indicação da Liderança do

BSD), membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
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Presidente, Deputado Délio Malheiros, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Ivair Nogueira, dispensa a leitura da ata da

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir, em

audiência pública, a situação dos Municípios mineiros que correm o risco de perder

verba da União para compra de merenda escolar e a discutir e votar proposições da

Comissão; comunica, ainda, o recebimento de cartão do Sr. Lúcio Urbano Silva

Martins, Ouvidor-Geral do Estado, publicado no “Diário do Legislativo” do dia

26/3/2009. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir as Sras.

Marcília de Oliveira, Técnica do Programa Nacional de Alimentação Escolar,

representando a Sra. Albaneide Maria Lima Peixinho, Coordenadora-Geral do

Programa; e Silmara Cristina Rezende de Souza, Secretária Municipal de Educação

de Queluzito; e os Srs. Gilberto José Rezende dos Santos, Subsecretário de

Administração do Sistema Educacional, representando a Sra. Vanessa Guimarães

Pinto, Secretária de Estado de Educação do Estado de Minas Gerais - SEE -; Célio

Pereira de Souza, Vice-Prefeito Municipal de Queluzito; José Divino Lopes Filho,

Presidente do Conselho Estadual de Alimentação Escolar, que são convidados a

tomar assento à mesa. O Presidente, autor do requerimento que deu origem ao

debate, tece suas considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados,

para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,

conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos

ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Délio

Malheiros em que solicita sejam enviadas às Prefeituras inadimplentes cópia da

Resolução nº 1, de 26/1/2005, para que seja regularizada a situação junto ao FNDE

no que tange à merenda escolar; seja realizada audiência pública para debater o uso

de fontes alternativas de fertilizantes na agricultura do Estado; seja realizada

audiência pública para discutir as atividades da Justiça Federal no Estado, em

especial no que concerne a sua estrutura, devido à morosidade na tramitação dos

processos no referido órgão; Almir Paraca em que solicita seja realizada audiência
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pública para debater a atual situação salarial e funcional dos servidores técnicos e

analistas administrativos do Estado, lotados na Secretaria de Estado, Polícia Militar,

Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Defensoria Pública, entre outros. Cumprida a

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de abril de 2009.

Délio Malheiros, Presidente - Lafayette de Andrada - Ademir Lucas - Neider Moreira

- Padre João.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 2.506/2008

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, a proposição em

análise solicita seja encaminhado ofício ao Secretário de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana – Sedru – com vistas ao envio a esta Casa de

informações sobre as políticas habitacionais adotadas pelo Governo, especificando

quantas moradias populares foram construídas desde o início de sua gestão, quais os

Municípios beneficiados e qual o montante de recursos despendidos na construção

das referidas moradias.

Após sua publicação no “Diário do Legislativo” em 29/5/2008, vem a matéria à Mesa

da Assembléia para receber parecer nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

A Secretaria de Desenvolvimento Regional e Política Urbana está desenvolvendo

programas habitacionais em parceria com os Municípios, por meio da Companhia de

Habitação do Estado – Cohab. Entre esses programas, o Lares Geraes - Habitação

Popular é atualmente a principal referência da política governamental de combate ao

déficit habitacional no País.

Os recursos para viabilização desse programa são provenientes dos governos
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estadual e federal e são repassados aos Municípios para construção ou melhoria de

unidades habitacionais, mediante contrapartida mínima de 10% do valor transferido, à

medida que as obras avançarem. Em cada etapa são feitas vistorias, e o Município

presta contas dos gastos como condição para liberação da parcela seguinte.

Para que os Municípios tenham acesso aos recursos, deverão ser preenchidos

formulários de consulta prévia, sendo priorizados os Municípios que já possuem o

terreno com infra-estrutura instalada, como vias, saneamento e iluminação.

Em 2006 a Associação Brasileira de Cohabs concedeu ao programa mineiro o selo

de mérito, após decisão de júri formado por representantes do Ministério das

Cidades, da Caixa Econômica Federal, do Programa Brasileiro de Qualidade e

Produção da Habitação e da Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara

Federal. Implantado em 2005, o Lares Geraes vem construindo unidades

habitacionais destinadas a famílias com renda até três salários mínimos, em 139

Municípios com menores taxas de IDH e elevadas taxas de crescimento populacional.

A meta é a construção de 40 mil moradias até o ano de 2010.

Consideramos meritório o pedido de informação solicitado, uma vez que, por seu

intermédio, este Parlamento, no exercício de seu poder de fiscalização, garantido

constitucionalmente, poderá tomar ciência dos Municípios e famílias que foram

beneficiados e do montante de recursos despendidos até então.

No entanto, estamos apresentando emenda à proposição para dar-lhe o

direcionamento correto.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 2.506/2008

com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Substituam-se os termos “Governador de Estado” por “Secretário de Estado de

Desenvolvimento Regional e Política Urbana – Sedru –,”.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 6 de abril de 2009.

Alberto Pinto Coelho, Presidente - Dinis Pinheiro, relator - Doutor Viana - José

Henrique - Weliton Prado - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 2.598/2008
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Mesa da Assembleia

Relatório

O Deputado Carlin Moura solicita, por meio da proposição em epígrafe, seja

encaminhado ofício ao Presidente da Minas Gerais Administração e Serviços S.A. –

MGS –, pedindo informações sobre a implantação de uma ouvidoria na empresa,

conforme sugerido em audiência pública da Comissão do Trabalho, da Previdência e

da Ação Social e acatado pela assessoria jurídica da MGS.

Após sua publicação no “Diário do Legislativo” de 20/6/2008, vem a matéria à Mesa

da Assembleia, para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposição em epígrafe tem por objetivo solicitar informações à Minas Gerais

Administração e Serviços S.A. – MGS – sobre a implantação de uma ouvidoria na

empresa.

A MGS é uma empresa pública vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento

e Gestão. Tem por finalidade a prestação de serviços técnicos, administrativos e

gerais às administrações públicas estaduais direta e indireta. O quadro de pessoal da

empresa é regido pela Consolidação das Lei do Trabalho e organizado como quadro

efetivo, composto de empregados permanentes, e quadro rotativo, composto de

empregados contratados para a execução das funções de conservação, limpeza,

asseio, higienização, vigilância e serviços temporários. Ressalte-se que, apesar de o

ingresso na empresa dar-se por meio de concurso público, os servidores não têm

estabilidade como os estatutários. O ato de dispensa do empregado não requer

motivação formal.

A implantação de uma ouvidoria na MGS foi sugerida em audiência pública da

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social, realizada para debater a

situação dos funcionários da empresa. Durante a audiência, foram apresentadas

várias denúncias contra a MGS: assédio moral, demissão arbitrária, contratação de

servidores sem prévia aprovação em concurso público e as péssimas condições do

local onde os funcionários ficam aguardando realocação, denominado quadro de

apoio operacional. Como alternativa para minimizar esses problemas, foi sugerida a
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criação, na empresa, de uma instância para recepção e apuração de denúncias.

Assim, diante da competência do Poder Legislativo para fiscalizar e acompanhar as

atividades desenvolvidas por órgãos ou instituições públicos, sempre que considerar

conveniente, julgamos oportuna a solicitação de informação proposta no

requerimento em análise. Entendemos que esta Casa não pode ficar alheia às

questões que dizem respeito à coletividade.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela aprovação do Requerimento nº 2.598/2008.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 6 de abril de 2009.

Alberto Pinto Coelho, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Doutor Viana - José

Henrique - Weliton Prado - Dinis Pinheiro - Sargento Rodrigues.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 2.691/2008

Mesa da Assembléia

Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., a proposição em análise requer seja

enviado ofício ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado, solicitando que envie a

esta Casa cópia do relatório com a conclusão das investigações feitas pelo órgão na

Câmara Municipal de Itabirito nos anos de 2005, 2006 e 2007.

Após sua publicação no “Diário do Legislativo”, em 10/7/2008, vem a matéria à

Mesa da Assembléia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O controle da administração pública pode-se dar sob dois aspectos: político e

administrativo. O primeiro, estudado pelo direito constitucional, está diretamente

relacionado ao “sistema de freios e contrapesos”, enquanto o segundo, estudado pelo

direito administrativo, refere-se à atividade administrativa propriamente dita.

Esse controle é o conjunto de mecanismos jurídicos e administrativos por meio dos

quais se exerce o poder de fiscalização e de revisão da atividade administrativa em

todas as esferas de poder. Essa fiscalização e revisão são os elementos

fundamentais do controle, sempre calcados no princípio da legalidade. A fiscalização

nada mais é que o poder de verificar se as instituições públicas estão cumprindo sua
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finalidade, enquanto a revisão é o poder de corrigir condutas administrativas, seja por

vício de legalidade, seja por mudança nas políticas públicas.

O art. 70 da Constituição Federal estabelece que o controle externo da

administração direta e indireta cabe ao Legislativo, competindo-lhe realizar

fiscalização contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional, quanto à

legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de

receitas, para o que contará com o auxílio do Tribunal de Contas da União (art. 71,

“caput”). O controle externo é, pois, função do Poder Legislativo, sendo da

competência do Congresso Nacional na Federação, das Assembléia Legislativas nos

Estados, da Câmara Legislativa no Distrito Federal e das Câmaras Municipais nos

Municípios, com o auxílio dos Tribunais de Contas.

Ressalte-se que a Constituição mineira estabelece no art. 76, inciso XII, que

compete ao Tribunal de Contas prestar as informações solicitadas pela Assembléia

Legislativa, no mínimo por 1/3 de seus membros, ou por comissão sua, sobre assunto

de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, e sobre

os resultados de auditoria e inspeção realizadas em órgão de qualquer dos Poderes

ou entidade da administração indireta.

Assim, nada obsta a que esta Casa envie ofício ao Presidente do Tribunal de

Contas do Estado, solicitando cópia dos relatórios de inspeção e auditoria realizadas

nos exercícios de 2005, 2006 e 2007 na Câmara Municipal de Itabirito,

acompanhados das respectivas conclusões.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 2.691/2008.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 6 de abril de 2009.

Alberto Pinto Coelho, Presidente - Weliton Prado, relator - Doutor Viana - José

Henrique - Dinis Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 2.720/2008

Mesa da Assembleia

Relatório

A Comissão de Direitos Humanos, por meio da proposição em epígrafe, solicita seja

encaminhado ofício ao Secretário de Estado da Fazenda com vistas à obtenção de
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informações sobre os motivos pelos quais o período de tramitação dos requerimentos

de isenção de ICMS referente à aquisição de veículos, protocolados por pessoas com

deficiência, têm prazo de tramitação significativamente superior aos pedidos de

isenção protocolados por taxistas.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 12/7/2008, vem a matéria à Mesa da

Assembleia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

O requerimento em epígrafe tem por escopo obter informações sobre os motivos

pelos quais tem havido maior rapidez na tramitação dos requerimentos de isenção de

ICMS referente à aquisição de veículos protocolados por taxistas, em comparação

com os requerimentos protocolados, para o mesmo fim, por pessoas com deficiência.

É sabido que, por força do disposto na Lei nº 12.054, de 9/1/96, é obrigatório o

atendimento prioritário nas repartições públicas do Estado aos portadores de

deficiência física, às pessoas com mais de 65 anos de idade e às mulheres grávidas,

entre outras categorias.

Trata-se da aplicação do princípio constitucional da igualdade, que tem como

fundamento básico a eqüidade, cujo objetivo é assegurar a todos o exercício dos

direitos consagrados na Carta política brasileira, dispensando-se aos desiguais

tratamento diferenciado em virtude da necessidade de serem contornadas as

dificuldades advindas das peculiaridades próprias a cada tipo de desigualdade.

Assim, a prioridade no atendimento dos grupos de pessoas destacados no texto da

lei, em virtude de suas características próprias e específicas, situação que inclui os

portadores de deficiência, é benefício garantido na lei e Constituição Federal.

Oportuno ressaltar que a prioridade assegurada na lei deve ser observada em todas

as etapas da tramitação dos procedimentos administrativos, sob pena de

esvaziamento da norma legal, que tem, em seu cerne, o objetivo essencial de

proteger os desprivilegiados ou desiguais.

Acrescente-se que as repartições públicas deverão afixar, em local visível, placas

informativas sobre a prioridade de atendimento de que trata a referida lei, tendo em

vista o teor do seu art. 2º.
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A medida postulada encontra respaldo no inciso XXXI do art. 62 da Constituição

mineira, que atribui à Assembleia Legislativa a competência privativa para "fiscalizar e

controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta". Assim,

é dever constitucional do Poder Legislativo zelar pelo êxito das medidas

implementadas pelo Poder Executivo, no âmbito das atividades administrativas

postas a cargo daquele Poder.

Ademais, considerando que os atos do administrador público sujeitam-se aos

princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade,

eficiência e razoabilidade, por força do comando inscrito no art. 13 da Carta política

mineira, resta ao Poder Legislativo diligenciar pela observância desses princípios por

parte do Poder Executivo, sob pena de descumprir o seu dever constitucional de

fiscalizar os atos desse Poder.

Nesse contexto, a requisição de informações por parlamentar estadual revela-se

instrumento essencial para o cumprimento de seu papel fiscalizador, uma vez que

subsidiará a decisão sobre as providências que se mostrarem necessárias para a

solução dos problemas eventualmente constatados.

Cumpre ressaltar, ainda, a competência constitucionalmente atribuída à Mesa da

Assembleia para encaminhar pedido de informação a Secretário de Estado, conforme

dispõe o § 2º do art. 54 da Constituição Estadual. Acrescente-se que, em

consonância com o referido dispositivo, "a recusa, ou o não-atendimento no prazo de

trinta dias, ou a prestação de informação falsa importam crime de responsabilidade".

A medida postulada na proposição em análise, portanto, coaduna-se com os

preceitos constitucionais que estabelecem as atribuições do Poder Legislativo e

encontra ressonância na busca pela defesa dos direitos individuais e coletivos, que é

a primeira das competências atribuídas à Comissão de Direitos Humanos, haja vista o

teor da alínea "a" do inciso V do art. 102 do Regimento Interno da Assembleia

Legislativa.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela aprovação do Requerimento nº 2.720/2008.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 6 de abril de 2009.

Alberto Pinto Coelho, Presidente - José Henrique, relator - Doutor Viana - Weliton
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Prado - Dinis Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 2.936/2008

Mesa da Assembleia

Relatório

Por intermédio da proposição em epígrafe, o Deputado Wander Borges requer seja

encaminhado ofício ao Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas,

solicitando-lhe informações acerca da situação e da quantificação de pessoas que se

dedicam à prestação do serviço de transporte remunerado de passageiros utilizando

veículos ciclomotores ou similares.

O requerimento foi publicado no “Diário do Legislativo” de 11/10/2008 e

encaminhado a este órgão colegiado, a fim de receber parecer, nos termos do art. 79,

VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise encontra respaldo no § 2º do art. 54 da Constituição

mineira, segundo o qual fica assegurada à Mesa da Assembleia a prerrogativa de

encaminhar a Secretário de Estado pedido escrito de informação. Ressalte-se que, de

acordo com o mesmo dispositivo “a recusa, ou o não atendimento no prazo de trinta

dias, ou a prestação de informação falsa importam crime de responsabilidade”.

Segundo o autor do requerimento, a requisição de informações justifica-se pela

necessidade de dados que deverão subsidiar e enriquecer o debate que ocorrerá em

sede de audiência pública na Comissão de Transporte, Comunicação e Obras

Públicas, em data a ser definida, para tratar da questão do transporte público de

passageiros efetuado por motociclistas.

Com efeito, o Código Nacional de Trânsito e as resoluções do Conselho Nacional

de Trânsito - que complementam a normatização infraconstitucional quanto ao

trânsito e transporte nas vias terrestres do território nacional - não fazem nenhuma

previsão de prestação de serviço de transporte público de passageiros em veículos

ciclomotores ou similiares, vale dizer, essa modalidade de serviço não encontra

amparo no ordenamento jurídico brasileiro. No entanto, inúmeros Prefeitos Municipais

do Estado, invocando o disposto no art. 30, inciso V, da Constituição da República,

que atribui ao Município competência para legislar sobre o transporte coletivo de
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interesse local, sancionaram proposições de lei que regulam tal atividade.

Agravando ainda mais a situação, não obstante o Supremo Tribunal Federal haver

declarado a inconstitucionalidade de tais normas municipais, em razão da

competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte,

consubstanciada no art. 22, inciso XI, da Carta federal, continua o efetivo exercício do

aludido serviço.

Diante de tal impasse, e considerando que a questão envolve também aspectos

sociais de grande repercussão, entendemos que as informações ora solicitadas são

de fato imprescindíveis para o aprofundamento da sua discussão.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 2.936/2008.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 6 de abril de 2009.

Alberto Pinto Coelho, Presidente - Dinis Pinheiro, relator - Doutor Viana - José

Henrique - Weliton Prado - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 2.954/2008

Mesa da Assembleia

Relatório

A Comissão de Direitos Humanos solicita, por meio da proposição em epígrafe, seja

encaminhado ao Tribunal de Justiça pedido de informações sobre o número de

processos convertidos em perícias judiciais, o número de processos que estão com a

tramitação paralisada aguardando a realização de perícia judicial, notadamente na

Região Metropolitana de Belo Horizonte e nos Municípios mais populosos do Estado,

e que tipo de perícia demanda mais tempo para ser realizada.

Após sua publicação no “Diário do Legislativo” de 30/10/2008, vem a matéria à

Mesa da Assembleia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise requer o envio de ofício ao Tribunal de Justiça, solicitando

as seguintes informações: o número de processos convertidos em perícias judiciais; o

número de processos que estão com a tramitação paralisada aguardando a

realização de perícia judicial, notadamente na Região Metropolitana de Belo
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Horizonte e nos Municípios mais populosos do Estado; e que tipo de perícia demanda

mais tempo para ser realizada.

O pedido de informações ora analisado resultou de audiência pública realizada

nesta Casa para discutir a criação de um fundo de assistência judiciária no Estado,

conforme o modelo instituído em São Paulo por meio do Decreto nº 23.703, de 1985,

com o objetivo de custear as perícias judiciais nos processos que envolvem

necessitados.

Durante essa audiência, a Presidente da Associação dos Peritos Judiciais de Minas

Gerais afirmou que, conforme pesquisa realizada na Corregedoria-Geral de Justiça,

existem atualmente mais de 64 mil processos nas varas cíveis e mais de 35 mil nas

varas de família nos quais as partes envolvidas são carentes e utilizam a assistência

jurídica gratuita. Afirmou também que 40% desses processos são convertidos em

perícias judiciais, ficando a tramitação da maioria parada, pois as partes não

possuem recursos para pagar a realização dos procedimentos e a produção das

provas. Nessa mesma ocasião, o Defensor Público-Geral de Minas Gerais afirmou

que vários processos acompanhados pela Defensoria Pública estão parados devido à

falta de recursos para a realização de perícias.

Diante desse quadro, verificou-se a necessidade de realização de outra audiência

pública, para debater a implementação em Minas Gerais de um fundo de assistência

judiciária para solucionar o problema dos processos parados na Justiça devido à falta

de condições das partes envolvidas de arcar com os custos das perícias judiciais.

Assim, tendo em vista que as informações solicitadas no requerimento em análise

objetivam subsidiar os trabalhos dessa audiência pública a ser realizada pela

Comissão de Direitos Humanos, julgamos oportuna a proposição.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 2.954/2008.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 6 de abril de 2009.

Alberto Pinto Coelho, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Doutor Viana - José

Henrique - Weliton Prado - Dinis Pinheiro - Hely Tarqüínio.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 3.052/2008

Mesa da Assembleia
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Relatório

De autoria da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, a proposição

em tela solicita à Presidência da Assembleia Legislativa seja encaminhado ofício ao

Procurador-Geral do Estado de Minas Gerais, solicitando informações sobre as

providências tomadas pelo Ministério Público relativamente às conclusões do relatório

final apresentado pela Comissão Parlamentar de Inquérito que apurou, entre 2001 e

2002, os mecanismos de formação do preço do leite no comércio e na indústria de

Minas Gerais – CPI do Preço do Leite.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 20/11/2008, vem a matéria à Mesa da

Assembleia, para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

Instituída em meados de 2001, a CPI do Preço do Leite tinha o objetivo de apurar

os mecanismos de formação do preço do leite na indústria e no comércio de Minas

Gerais e investigar indícios da existência de formação de cartel.

Em audiência pública ocorrida nesta Casa Legislativa, no mês de setembro de

2007, foi discutido o assunto, e foram debatidas as medidas implementadas nas

diversas esferas do poder público a partir das conclusões da referida CPI, cujo

relatório final concluiu pela existência de formação de cartel na indústria, para reduzir

os preços pagos ao produtor, e de abuso econômico por parte do comércio varejista.

Na mencionada audiência pública, constatou-se que, em apenas um ano, o

aumento do preço do leite aproximou-se de 150%. Entre janeiro e junho de 2007, o

aumento do preço médio do leite na Região Metropolitana de Belo Horizonte foi de

40%.

Com o fito de buscar esclarecimento e de tomar conhecimento das providências

tomadas pela Procuradoria-Geral do Estado em relação ao assunto, consideramos

pertinente o envio do pedido de informação apresentado.

Na conclusão deste parecer, estamos apresentando o Substitutivo nº 1, para

adequar o texto do requerimento às normas técnicas de redação utilizadas neste

Parlamento.

Conclusão
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Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 3.052/2008 na

forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais:

A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte requer a V. Exa., nos

termos do art. 100, inciso IX, do Regimento Interno, seja enviado ofício ao

Procurador-Geral do Estado de Minas Gerais, solicitando informações sobre as

providências tomadas pelo Ministério Público relativamente às conclusões do relatório

final apresentado pela Comissão Parlamentar de Inquérito que apurou, entre 2001 e

2002, os mecanismos de formação do preço do leite no comércio e na indústria de

Minas Gerais – CPI do Preço do Leite.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 6 de abril de 2009.

Alberto Pinto Coelho, Presidente - José Henrique, relator - Doutor Viana - Weliton

Prado - Dinis Pinheiro - Hely Tarquínio - Sargento Rodrigues.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 3.053/2008

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, a proposição

em tela solicita à Presidência da Assembleia Legislativa seja encaminhado ofício ao

Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, solicitando

informações sobre as providências tomadas por essa Pasta relativamente às

conclusões do relatório final apresentado pela Comissão Parlamentar de Inquérito

que apurou, entre 2001 e 2002, os mecanismos de formação do preço do leite no

comércio e na indústria de Minas Gerais – CPI do Preço do Leite.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 20/11/2008, vem a matéria à Mesa da

Assembléia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento

interno.

Fundamentação

O Brasil produziu, em 2003, mais de 22 bilhões de litros de leite e, no futuro, poderá

tornar-se auto-suficiente nesse sentido. A Região Sudeste foi responsável por 40% da

produção nacional, e Minas Gerais, com 28,40% do total, foi o Estado que mais
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produziu. O aumento da produção se deve, em boa parte, à melhoria das raças e ao

incremento da produtividade média dos rebanhos, a qual, entre 1995 e 2005, cresceu

de 3 litros por dia para 5,38 litros por dia.

A pecuária leiteira também dobrou, passando da média de 651 litros por hectare em

1995 para 1.200 litros por hectare em 2005. Hoje as regiões com melhor desempenho

nesse sentido são a região Central e a Noroeste, destacando-se também o Triângulo

e o Alto Paranaíba.

No entanto, verifica-se que o leite está mais caro para o consumidor, conforme

pesquisa realizada pela Secretaria Municipal de Abastecimento em 58

supermercados de Belo Horizonte, constatando-se uma alta de 7,10% no preço do

produto comercializado no mês de maio em relação ao mês de abril de 2007.

Instituída em meados de 2001, a CPI do Preço do Leite tinha o objetivo de apurar

os mecanismos de formação do preço do leite na indústria e no comércio de Minas

Gerais e investigar indícios da existência de formação de cartel.

Em audiência pública ocorrida nesta Casa Legislativa, no mês de setembro de

2007, foi discutido o aumento do preço do leite, e foram debatidas as medidas

implementadas nas diversas esferas do poder público a partir das conclusões da

referida CPI, cujo relatório final concluiu pela existência de formação de cartel na

indústria, para reduzir os preços pagos ao produtor, e de abuso econômico por parte

do comércio varejista.

Na mencionada audiência pública, constatou-se que, apenas em um ano, o

aumento do preço do leite aproximou-se de 150%. Entre janeiro e junho de 2007, o

aumento do preço médio do leite na Região Metropolitana de Belo Horizonte foi de

40%.

É oportuno lembrar que, na esfera do Poder Legislativo, foram editadas a Lei nº

14.789, de 2003, que proíbe a comercialização do leite com adição de soro de leite,

sob a denominação de “leite modificado”, e a Lei nº 16.297, de 2006, que determina a

inclusão do leite na merenda escolar e dispõe sobre a divulgação do produto.

Com o fito de buscar esclarecimento e de tomar conhecimento das providências

tomadas pela Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento em

relação ao assunto, consideramos pertinente o envio do pedido de informação ora
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proposto.

Na conclusão deste parecer, estamos apresentando o Substitutivo nº 1, para

adequar o texto do requerimento às normas técnicas de redação utilizadas neste

Parlamento.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 3.053/2008 na

forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais:

A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte requer a V. Exa., nos

termos do art. 100, inciso IX, do Regimento Interno, seja enviado ofício ao Secretário

de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, solicitando informações sobre

as providências tomadas por essa Pasta relativamente às conclusões do relatório

final apresentado pela Comissão Parlamentar de Inquérito que apurou, entre 2001 e

2002, os mecanismos de formação do preço do leite no comércio e na indústria de

Minas Gerais – CPI do Preço do Leite.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 6 de abril de 2009.

Alberto Pinto Coelho, Presidente - José Henrique, relator - Doutor Viana - Weliton

Prado - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 3.054/2008

Mesa da Assembléia

Relatório

De autoria da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, a proposição

em análise requer seja encaminhado ofício ao Secretário de Estado de Fazenda,

solicitando informações sobre as providências tomadas pela Pasta relativamente às

conclusões do relatório final apresentado pela Comissão Parlamentar de Inquérito

que apurou, entre 2001 e 2002, os mecanismos de formação do preço do leite no

comércio e na indústria de Minas Gerais – CPI do Preço do Leite –, relatório que

apontou haver abuso nos preços, formação de cartel e adulteração na composição do

leite comercializado no Estado.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 20/11/2008, vem a matéria à Mesa da
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Assembléia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

O ponto de partida para as investigações da CPI do Preço do Leite foi a queda

acentuada, em plena entressafra, dos preços pagos aos produtores de leite pelas

indústrias de laticínios, de forma injustificada.

Por outro lado, os preços cobrados ao consumidor eram elevados e assim

permaneceram. Suspeitava-se de que os demais segmentos da cadeia,

representados pela indústria e pelo comércio varejista, estivessem promovendo

distorções graves no mercado, uma vez que os produtores estavam sendo

pressionados a entregar o produto por preços baixos, que não cobriam sequer os

custos da produção.

Após seguidas reuniões, da análise dos dados colhidos, verificou-se que não se

justificava a redução dos preços pagos pelas indústrias aos produtores.

Além disso, os representantes das indústrias não comentaram o fato de as grandes

redes de supermercados exigirem descontos e bonificações abusivas para vender

seus produtos.

Constatou-se, também, a ocorrência de fraude por parte de algumas indústrias, que

adicionavam soro de leite a produtos lácteos, conforme os boletins enviados à

Comissão pelo Laboratório de Referência Animal – Lara –, do Ministério da

Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Observou-se, ainda, haver grave desvirtuamento nos mecanismos de formação do

preço do leite, entre outras conclusões.

Portanto, em vez de a cadeia iniciar-se com o estabelecimento do valor real da

matéria-prima, tendo como parâmetros o custo da produção e a remuneração justa do

produtor, e ir-se agregando valor ao produto na indústria, na distribuição e no

comércio, aparentemente é o setor representado pelas grandes redes de

supermercados que dita o preço do leite, sob o argumento da livre concorrência.

Decorridos seis anos da publicação do relatório final em comento no “Diário do

Legislativo”, este Parlamento quer tomar conhecimento das ações e investigações

realizadas pelos órgãos mencionados no relatório, razão pela qual consideramos
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oportuno o envio do pedido de informação ora proposto.

Na conclusão deste parecer, estamos apresentando o Substitutivo nº 1 para

adequar o texto do requerimento às normas técnicas de redação utilizadas neste

Parlamento.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 3.054/2008 na

forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais:

A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte requer a V. Exa., nos

termos do art. 100, inciso IX, do Regimento Interno, seja enviado ofício ao Secretário

de Estado de Fazenda, solicitando informações sobre as providências tomadas pela

Pasta relativamente às conclusões do relatório final apresentado pela Comissão

Parlamentar de Inquérito que apurou, entre 2001 e 2002, os mecanismos de

formação do preço do leite no comércio e na indústria de Minas Gerais – CPI do

Preço do Leite –, relatório que apontou haver abuso nos preços, formação de cartel e

adulteração na composição do leite comercializado no Estado.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 6 de abril de 2009.

Alberto Pinto Coelho, Presidente - José Henrique, relator - Doutor Viana - Weliton

Prado - Dinis Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 3.081/2008

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria da Comissão de Direitos Humanos, a proposição em análise requer seja

solicitada ao Secretário de Defesa Social cópia do relatório final da Corregedoria da

Secretaria que apurou a situação do Centro Sócio-Educativo de Juiz de Fora.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 29/11/2008, vem a matéria à Mesa da

Assembléia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

Com fulcro no art. 100 do Regimento Interno, compete às Comissões, em razão da
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matéria de sua competência, da matéria compreendida em sua denominação ou da

finalidade de sua constituição, solicitar, por intermédio da Mesa da Assembléia,

pedido escrito de informação a Secretário de Estado e a outras autoridades

estaduais.

A matéria sob exame reveste-se de especial importância por tratar de proteção a

direitos de menores em conflito com a lei sob tutela do Estado, existindo, até mesmo,

legislação protetiva especial, como, entre outras, a Lei Federal nº 8.069, de 13/6/90 –

Estatuto da Criança e do Adolescente –, que lhes garante precedência de

atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, assim como proteção e

socorro em quaisquer circunstâncias.

Ressalte-se, por oportuno, que a Comissão de Direitos Humanos, mediante

requerimento aprovado por seus membros, visitou as dependências do Centro Sócio-

Educativo do Município de Juiz de Fora, e as informações ora demandadas à

autoridade destinatária por intermédio da Mesa da Assembléia visam acompanhar a

regularidade do funcionamento dessa instituição, em que ocorreu uma rebelião em

18/11/2008 e onde se encontram vários menores provenientes de outros Municípios

do Estado.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 3.081/2009.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 6 de abril de 2009.

Alberto Pinto Coelho, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Doutor Viana - José

Henrique - Weliton Prado - Dinis Pinheiro - Sargento Rodrigues.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 3.084/2008

Mesa da Assembleia

Relatório

A Comissão de Direitos Humanos requer, por meio da proposição em epígrafe, seja

encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de informações sobre o

funcionamento do Plantão Interinstitucional da Infância e Juventude em Minas Gerais,

especificamente no Município de Juiz de Fora.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 29/11/2008, vem a matéria à Mesa da

Assembleia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento
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Interno.

Fundamentação

A Comissão de Direitos Humanos, valendo-se da prerrogativa que lhe confere o art.

102 do Regimento Interno, deve lançar mão do pedido de informações às autoridades

estaduais visando a assegurar que os diversos órgãos do Poder Executivo pautem

sua conduta pelos princípios conformadores da administração e pelos preceitos

constitucionais que garantem ao cidadão a liberdade de ir e vir, a expressão de suas

idéias e a sua incolumidade.

A proposição em epígrafe requer seja encaminhado ofício ao Secretário de Defesa

Social, solicitando informações sobre o funcionamento do Plantão Interinstitucional da

Infância e Juventude em Minas Gerais, especificamente no Município de Juiz de Fora.

O pedido de informações ora analisado resultou da visita de um membro da

Comissão de Direitos Humanos, em novembro de 2008, ao Centro Socioeducativo de

Juiz de Fora. Constatou-se que vários adolescentes estavam aguardando decisão do

Juiz, que somente resolveria a situação de cada um deles após o envio dos relatórios

da investigação acerca da rebelião ocorrida no Centro em 18/11/2008. Essa demora

poderia ser reduzida caso o Plantão Interinstitucional estivesse funcionando.

A integração operacional dos órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público, da

Defensoria Pública, da Segurança Pública e da Assistência Social, para agilização do

atendimento inicial aos adolescentes aos quais se atribua a autoria de ato infracional,

conforme o previsto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente − Lei Federal nº

8.069, de 1990, art. 88, V −, é uma demanda crescente das entidades de proteção

dos direitos da criança e do adolescente. O Estatuto prevê essa integração

institucional como uma das diretrizes de atendimento ao adolescente em conflito com

a lei, assegurando-se, dessa forma, o respeito a seus direitos, como o cumprimento

dos prazos legais, a ampla defesa e a não-permanência em delegacia.

Assim, tendo em vista a competência do Poder Legislativo para fiscalizar e

acompanhar as atividades desenvolvidas por órgãos ou instituições públicos, sempre

que considerar conveniente, julgamos oportuna a solicitação de informações proposta

no requerimento em análise. Além disso, conforme prerrogativas regimentais,

entendemos que a Comissão de Direitos Humanos deve oferecer sua colaboração,
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buscando alternativas para melhorar a política de atendimento às crianças e aos

adolescentes no Estado.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 3.084/2008.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 6 de abril de 2009.

Alberto Pinto Coelho, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Doutor Viana - José

Henrique - Weliton Prado - Dinis Pinheiro - Sargento Rodrigues.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 3.214/2009

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, a proposição em tela requer seja enviado

ofício ao Diretor-Presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais

solicitando informações acerca da possibilidade de implantação do sistema de

abastecimento de água na região de São Sebastião de Maquiné, localizada no

Município de Santa Luzia.

Após sua publicação no “Diário do Legislativo” em 5/2/2009, vem a matéria à Mesa

da Assembléia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

Segundo a Organização Mundial de Saúde - OMS -, saneamento básico “é o

gerenciamento ou controle dos fatores físicos que podem exercer efeitos nocivos no

homem, prejudicando seu bem-estar físico, mental e social”.

A Lei nº 11.445, de 5/1/1007, que estabelece as diretrizes básicas nacionais para o

saneamento, define o termo como “o conjunto de serviços, infra-estruturas e

instalações operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário,

limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo de águas pluviais”.

O saneamento básico está intimamente relacionado com às condições de saúde da

população e, mais que simplesmente garantir acesso aos serviços, instalações ou

estruturas, envolve, também, medidas de educação da população e a conservação

ambiental.

Os moradores de São Sebastião de Maquiné contam com os serviços de
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iluminação pública, de correios e telégrafos, telefonia e outros; no entanto, um serviço

essencial como o de abastecimento de água potável não existe na região.

Tendo em vista a necessidade da implantação do serviço e a sua importância para

a proteção da saúde da população e do meio ambiente, consideramos oportuno o

envio do pedido de informação proposto.

No entanto, estamos apresentando substitutivo ao requerimento para tornar mais

completo o pedido de informação.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 3.214/2009 na

forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais:

O Deputado que este subscreve requer a V. Exa., nos termos do art. 233, XII, do

Regimento Interno, seja encaminhado ofício ao Diretor-Presidente da Companhia de

Saneamento de Minas Gerais – Copasa-MG – solicitando que informe a esta Casa se

o Município de Santa Luzia possui contrato vigente com essa empresa; em caso

positivo, se há possibilidade de implantação do sistema de abastecimento de água e

esgotamento sanitário na região de São Sebastião de Maquiné, localizada nesse

Município.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 6 de abril de 2009.

Alberto Pinto Coelho, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Doutor Viana - José

Henrique - Weliton Prado - Dinis Pinheiro - Hely Tarqüínio.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 3.274/2009

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria do Deputado Carlin Moura, a proposição em exame requer seja

encaminhado ofício ao Diretor-Geral do Departamento de Estradas de Rodagem do

Estado de Minas Gerais - DER-MG, com pedido de informações sobre o início das

obras de asfaltamento da estrada que liga Peçanha até o entrocamento da estrada

que liga Coroaci a Virgolândia.

Após sua publicação no “Diário do Legislativo”, em 7/2/2009, vem a matéria à Mesa



____________________________________________________________________________
432

da Assembléia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

A Constituição do Estado, no seu art. 54, § 3º, confere a este Parlamento a

prerrogativa de encaminhar pedido de informação a dirigente de entidade da

administração indireta. A recusa ou o não-atendimento ou a prestação de informação

falsa constituem infração administrativa, sujeita a responsabilização.

A rodovia objeto do requerimento é uma estrada com revestimento primário, ou

seja, encascalhada, com extensão de 38km, e que serve de acesso do Município de

Peçanha ao entroncamento da MG-314, no trecho compreendido entre os Municípios

de Coroaci e Virgolândia. A sua pavimentação, há muito aguardada pela população

local, constitui obra de relevância para o escoamento das riquezas produzidas na

região.

Essa rodovia está localizada na região do Vale do Rio Doce. Peçanha é também

sede de Comarca, que tem em sua jurisdição, entre outros, os Municípios de

Virgolândia, Nacip Raydan e Coroaci. A rodovia é o caminho mais curto até Belo

Horizonte.

A ligação de Peçanha a esse entroncamento significa que várias outras pequenas

cidades serão interligadas ao Município de Governador Valadares, o maior da região,

e a Belo Horizonte.

Além disso, é por essa estrada que se faz escoamento de toda a produção de

celulose, uma vez que a Cenibra está localizada em Belo Oriente, que é Município

vizinho de Peçanha.

A Lei n° 11.403, de 21/1/94, que reorganiza a estru tura administrativa do DER–MG,

dispõe sobre sua estrutura orgânica e fixa suas competências, destaca entre estas,

no seu art. 3°, a de executar direta e indiretament e os serviços de projeto,

implantação, pavimentação, conservação, recuperação e melhoramento em estradas

de rodagem sob sua jurisdição.

O art. 2° da Lei Delegada n° 164, de 2007, que alte rou vários dispositivos da Lei n°

11.403, de 1994, reafirma que o DER–MG tem por finalidade “assegurar soluções

adequadas de transporte rodoviário de pessoas e bens, no âmbito do Estado,
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observadas as diretrizes definidas pela Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas”. Seu § 1° estatui que o DER–MG se vincula  à Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas e tem a sua estrutura orgânica básica definida nessa lei

delegada.

A proposição em análise, assim, por constituir ferramenta para o exercício da

função fiscalizadora do Legislativo, só tem a contribuir, devendo prosseguir sua

tramitação.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 3.274/2009.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 6 de abril de 2009.

Alberto Pinto Coelho, Presidente - Doutor Viana, relator - José Henrique - Weliton

Prado - Dinis Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 8 DE ABRIL DE 2009

ATAS

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 1º/4/2009

Às 10h32min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Fábio Avelar,

Carlos Gomes e Dalmo Ribeiro Silva (substituindo este ao Deputado Irani Barbosa,

por indicação da Liderança do BSD), 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 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 discutir e votar proposições da Comissão.

Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após

discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de

Lei nº 2.771/2008 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Fábio Avelar).

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de abril de 2009.

Fábio Avelar, Presidente - Carlos Gomes - Irani Barbosa - Sávio Souza Cruz - Gil

Pereira.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 1º/4/2009

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
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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 e comunica o recebimento de ofício da Sra. Maria

Ângela Carvalho Dias Coelho, Secretária-Geral do Instituto de Previdência dos

Servidores do Estado de Minas Gerais, publicado no “Diário do Legislativo”, em

26/3/2009. Passa-se à 2ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a

votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a

votação, é aprovado o Requerimento nº 3.508/2009. Passa-se à 3ª Fase da Ordem

do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão.

Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado Sebastião Helvécio em

que solicita ao Secretário de Estado de Obras Públicas e Transportes a inclusão do

trecho Pedra Dourada a Vieiras no Programa Links Faltantes, com o objetivo de

garantir o acesso da Zona da Mata, interligando a microrregião de Tombos com a

região de Muriaé, beneficiando toda a população. A Presidente recebe requerimento

do Deputado Antônio Carlos Arantes em que solicita a realização de audiência

pública para discutir o impacto da crise financeira que está atingindo os Municípios,

principalmente em decorrência da diminuição dos repasses de recursos do Fundo de

Participação dos Municípios. O Deputado Sebastião Helvécio informa que haverá

uma reunião com o Presidente da Casa para discutir ações sobre esse tema. O

Deputado Ademir Lucas sugere que seja encaminhada cópia desse requerimento à

Presidência da Casa, para conhecimento. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de abril de 2009.

Cecília Ferramenta, Presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 2.692/2008

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
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“Art. 1º – Fica denominada René Barbosa Canabrava a unidade da Força-Tarefa

Previ-Incêndios Florestais de Minas Gerais, com sede no Município de Curvelo.”.

Sala das Comissões, 7 de abril de 2009.

Sávio Souza Cruz

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.817/2008

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Inácio Franco, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Banda de Música Lira Santa Cecília, com sede no

Município de Pará de Minas.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 11/10/2008 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 2.817/2008 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Banda de Música Lira Santa Cecília, com sede no Município de Pará de Minas.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua Diretoria é formada por pessoas idôneas não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 18 que as

atividades dos seus Diretores, Conselheiros e associados não serão remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e

no art. 23 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a entidade com os mesmos fins.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do
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Projeto de Lei nº 2.817/2008 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 7 de abril de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Ronaldo Magalhães -

Chico Uejo.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.094/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputado Maria Lúcia Mendonça, a proposição em epígrafe dispõe

sobre o desenvolvimento de programas de orientação vocacional e profissional em

benefício dos alunos do ensino médio.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 12/3/2009, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos termos do art.

188 do Regimento Interno.

Cabe a esta Comissão, preliminarment6e, apreciar os aspectos jurídico,

constitucional e legal da matéria, conforme dispõe o art. 102, III, “a” do Regimento

Interno.

Fundamentação

O projeto em comento determina que todo estabelecimento de ensino, público ou

privado, desenvolverá programas de orientação vocacional e profissional, os quais

terão caráter extracurricular e interdisciplinar. Ademais, prescreve que esses

programas associarão técnicas, metodologias e aptidões do educando, a fim de

permitir a identificação da vocação profissional do aluno. Prescreve também que o

conteúdo de tais programas incluirão o estudo do mercado de trabalho, a exposição

das possibilidades de formação e qualificação profissional e o planejamento da

carreira.

A proposição prevê, ainda, que a orientação vocacional 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.

Uma vez expostos os principais pontos do projeto em análise, cabe cotejá-lo com
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as disposições da Lei nº 17.008, de 2007, que dispõe sobre a orientação profissional

aos alunos do ensino médio das escolas públicas e privadas do Sistema Estadual de

Ensino. A lei de que se cogita determina que essa orientação terá caráter

extracurricular e observará as seguintes diretrizes: participação facultativa do aluno e

associação de técnicas e instrumentais que identifiquem valores, interesses e

habilidades do aluno e que o instruam sobre a dinâmica do mercado de trabalho e

sobre as possibilidades de formação e qualificação profissional. Essas diretrizes

abarcam o que há de essencial no projeto, o qual não traz inovação no ordenamento

jurídico estadual.

Ressalte-se que a mencionada Lei nº 17.008 resultou da aprovação do Projeto de

Lei nº 76/2007, que teve dois dispositivos vetados pelo Governador do Estado, os

quais correspondem aos arts. 4º e 5º da proposição. Conseqüentemente, se se levar

em consideração a norma em vigor e confrontá-la com o projeto em tramitação nesta

Casa, verifica-se que inexiste diferença substancial no regramento do tema. Em

outras palavras, o que se pretende erigir no plano legislativo já faz parte da ordem

jurídica vigente, o que atesta a ausência do elemento inovador, que é uma das

principais características do ato legislativo. A concepção material da lei supõe a

generalidade, a abstração e a novidade, razão pela qual a lei que simplesmente

reproduz preceitos da Constituição ou de outras normas jurídicas, ainda que

utilizando termos ou expressões diferentes, não pode ser encartada na categoria de

lei em sentido material, que deve trazer uma mudança efetiva no ordenamento

jurídico para justificar a instauração do processo legislativo, seja introduzindo novas

disposições, seja suprimindo preceitos que se tornaram obsoletos, seja revogando

totalmente a lei anterior.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 3.094/2009.

Sala das Comissões, 7 de abril de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Chico Uejo - Ronaldo Magalhães -

Sebastião Costa.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.658 /2008
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Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.658/2008, de autoria do Deput ado Hely Tarqüínio, que declara

de utilidade pública a Sociedade Amigos de Arcos – Saarcos –, com sede no

Município de Arcos, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.658/2008

Declara de utilidade pública a Sociedade Amigos de Arcos – Saarcos –, com sede

no Município de Arcos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Soc iedade Amigos de Arcos –

Saarcos –, com sede no Município de Arcos.

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

Sala das Comissões, 25 de março de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ronaldo Magalhães.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 3.536/2009

Mesa da Assembleia

Relatório

A Comissão Especial da Execução das Penas no Estado solicita, por meio da

proposição em epígrafe, seja encaminhado ao Tribunal de Justiça pedido de

informações sobre o Projeto Novos Rumos na Execução Penal, lançado em

dezembro de 2001.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 2/4/2009, vem agora a matéria à Mesa da

Assembleia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

Conforme o art. 100, IX, do Regimento Interno, as Comissões, em razão da matéria

de sua competência, da matéria compreendida em sua denominação ou da finalidade
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de sua constituição, cabe encaminhar, por intermédio da Mesa da Assembleia, pedido

de informações a Secretário de Estado, a dirigente de entidade da administração

indireta, ao Comandante-Geral da Polícia Militar e a outras autoridades estaduais.

A proposição em análise tem por objetivo solicitar informações ao Tribunal de

Justiça de Minas Gerais – TJMG – sobre o Projeto Novos Rumos na Execução Penal.

Regulamentado pela Resolução nº 433/2004, do Tribunal de Justiça, o Projeto Novos

Rumos tem por objetivo incentivar a criação e a ampliação das Associações de

Proteção e Assistência aos Condenados – Apacs –, conforme o modelo da unidade

em Itaúna. A decisão do TJMG de adotar a metodologia Apac como política pública

de execução penal no Estado decorreu da constatação de que essa metodologia

auxilia o Judiciário na execução da pena e mostra resultados eficazes na

ressocialização do condenado.

O Projeto Novos Rumos orienta as Comarcas e os Municípios interessados em

implantar e desenvolver o método Apac no Estado, como medida de defesa social. A

essência da proposição é obter informações do TJMG sobre esse projeto, para

subsidiar os trabalhos da Comissão Especial da Execução das Penas no Estado,

instituída em 2009 nesta Casa. Assim, julgamos oportuna a solicitação de informação

proposta no requerimento em análise.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 3.536/2009.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 6 de abril de 2009.

Alberto Pinto Coelho, Presidente - Doutor Viana, relator - José Henrique - Weliton

Prado - Dinis Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 9 DE ABRIL DE 2009

ATA

ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 7/4/2009

Presidência dos Deputados José Henrique, Hely Tarqüínio e Ademir Lucas

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

Correspondência: Ofícios - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de

Proposições: Projetos de Lei nºs 3.207 a 3.217/2009 - Requerimentos nºs 3.576 a

3.585/2009 - Comunicações: Comunicações da Comissão de Administração Pública e

dos Deputados Zezé Perrella e Elmiro Nascimento - Registro de presença - Oradores

Inscritos: Discursos dos Deputados Gil Pereira, Hely Tarqüínio, Fábio Avelar, André

Quintão e Carlos Mosconi - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições

- Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Questões de ordem -

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 - Ana Maria

Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago - Braulio Braz -

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

- Dalmo Ribeiro Silva - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Doutor Rinaldo

- Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva -

Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Inácio Franco -

Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Juarez Távora - Juninho Araújo -

Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider

Moreira - Padre João - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães -

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

Helvécio - Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta -

Wander Borges - Zé Maia.

Abertura
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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 Sargento Rodrigues, 3º-Secretário, nas funções de 1º-Secretário, lê a

seguinte correspondência:

OFÍCIOS

Do Sr. Cândido Vaccarezza, Deputado Federal, encaminhando exemplar da

publicação “Grupo de Trabalho de Consolidação das Leis: Balanço do Biênio 2007-

2008”. (- À Comissão de Justiça.)

Do Sr. Almeida Melo, Presidente do TRE-MG, prestando informações relativas ao

Requerimento n° 3.306/2009, do Deputado Ademir Luca s.

Do Sr. Dilzon Melo, Secretário de Desenvolvimento Regional e Política Urbana,

colocando-se à disposição desta Casa para prestar as informações necessárias ao

estabelecimento de parcerias entre Municípios e a Copasa-MG com vistas à

ampliação da prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e de

esgotamento sanitário. (- À Comissão de Saúde.)

Do Sr. Rubens Gomes de Almeida, Presidente da Câmara Municipal de Morro da

Garça, comunicando a composição dessa Casa e de sua Mesa.

Do Sr. Djalma Bastos de Morais, Presidente da Cemig, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 3.320/2009, do Deputad o Carlin Moura.

Do Sr. José Elcio Santos Monteze, Diretor-Geral do DER-MG (2), prestando

informações relativas aos Requerimentos n°s 3.435 e  3.436/2009, da Comissão de

Transporte.
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Da Sra. Cláudia Edna Calhau de Castro e Andrade, Delegada - Geral de Polícia

Civil e Coordenadora do Núcleo de Gestão Prisional- SGPC-, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 3.018/2008, da Comissã o de Direitos Humanos.

Do Sr. Rogério Aoki Romero, Presidente do Fórum Nacional dos Secretários e

Gestores Estaduais de Esporte e Lazer, informando que, em 26 e 27/3/2009, foi

realizada nesta Capital reunião ordinária do referido Fórum e encaminhando, para

conhecimento e divulgação, cópia da Carta de Minas - O Esporte e o Lazer como

Política de Estado, elaborada durante o evento.(- À Comissão de Educação.)

Do Sr. Paulo Antônio M. Avelar, Subsecretário de Obras Públicas, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 3.321/2009 , do Deputado Carlin Moura.

Do Sr. Alan Carrijo Ramos, Promotor de Justiça, prestando informações relativas ao

Requerimento n° 2.240/2008, da Comissão de Direitos  Humanos.

Do Sr. Marcus Bicalho, Chefe de Gabinete do Secretário de Transportes, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 3.437/2009 , da Comissão de Transporte.

Do Sr. André de Lima Andrade, Coordenador do Núcleo de Licenciamento do Ibama

em Minas Gerais (substituto), prestando informações relativas ao Requerimento n°

3.190/2008, do Deputado Wander Borges.

Do Sr. Antônio Carlos Rizeque Malufe, Secretário de Relações Governamentais da

Prefeitura Municipal de São Paulo, prestando informações relativas ao Requerimento

n° 3.227/2009, do Deputado Leonardo Moreira.

Do Sr. Luiz Cláudio Monteiro Morgado, Coordenador-Geral de Finanças, Convênio

e Contabilidade da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do

Ministério do Desenvolvimento Agrário, comunicando a celebração do Primeiro Termo

Aditivo de Prorrogação de Ofício do Prazo de Vigência do Convênio nº 059/07. (- 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. Murilo Andrade de Oliveira, Superintendente de Articulação Institucional e

Gestão de Vagas da Subsecretaria de Administração Prisional da Secretaria de

Defesa Social, prestando informações relativas ao Requerimento n° 3.158/2008, da

Comissão de Direitos Humanos.

Da Sra. Rosani A. Araújo, Coordenadora de Logística e Execução da Subsecretaria
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de Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério da Ciência e Tecnologia

(3), encaminhando os termos de convênios que menciona, firmados entre o Ministério

da Ciência e Tecnologia e a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior,

tendo como interveniente 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. Sebastião de Abreu Ferreira, Superintendente Regional do Departamento

Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT - no Estado de Minas Gerais

(substituto), prestando informações relativas ao Requerimento n° 3.435/2009, da

Comissão de Transporte.

Do Sr. Benedito Sinval Caputo da Costa, Presidente da Fundação de Ensino

Superior do Vale do Sapucaí, encaminhando o Balanço Patrimonial 2008 da referida

Fundação. (- À Comissão de Educação.)

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra aos

oradores inscritos para o Grande Expediente.

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

PROJETO DE LEI Nº 3.207/2009

Declara de utilidade pública a ONG Fish - Formação, Integração e Socialização

Humana, com sede no Município de Francisco Sá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a ONG Fish - Formação, Integração e

Socialização Humana, com sede no Município de Francisco Sá.

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

Sala das Reuniões, 7 de abril de 2009.

Ana Maria Resende

Justificação: A ONG Fish - Formação, Integração e Socialização Humana é uma

associação civil, de caráter assistencial, sem fins lucrativos, localizada no Município

de Francisco Sá.

Seu objetivo maior é promover o desenvolvimento educacional, cultural, social e a
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formação técnico-profissional. Dispensa a adolescentes e adultos, bem como à

criança e ao idoso, um atendimento amplo que contribui para sua promoção humana

e maior integração social. Atua com ênfase na educação profissionalizante, com

recursos próprios ou advindos de convênios ou outras formas jurídicas possíveis, e

estimula a parceria, o diálogo local e a solidariedade entre diferentes segmentos

sociais, participando com outras entidades de atividades que visem a interesses

comuns. Além disso, colabora com as autoridades e instituições locais, organiza

atividades laborativas externas em empresas previamente selecionadas, na forma de

estágio profissionalizante ou trabalho educativo, e difunde atividades educativas,

culturais e científicas, entre outras.

Sendo de inestimável valor os serviços prestados por essa Associação e por

apresentar todos os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública, conto

com o apoio de nossos ilustres 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 3.208/2009

Declara patrimônio cultural do Estado o Cenário Bíblico Monte das Oliveiras,

situado no Município de Alpinópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado patrimônio cultural do Estado o Cenário Bíblico Monte das

Oliveiras, situado no Município de Alpinópolis.

Art. 2º - O Poder Executivo adotará as medidas necessárias ao registro do espaço

cultural de que trata esta lei.

Sala das Reuniões, 7 de abril de 2009.

Antônio Carlos Arantes

Justificação: O Cenário Bíblico Monte das Oliveiras, situado no Município de

Alpinópolis, no Sudoeste mineiro, é um dos maiores atrativos religiosos do Estado.

Idealizado por um historiador da cidade, ainda na década de 70, começou a ser

construído em 1983. Em um espaço de 90.000m², na Semana Santa, é realizada a

encenação da Paixão de Cristo, que atrai um público de mais de 15 mil pessoas.
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No local, que é uma réplica da Terra Santa, estão representados o deserto, os

patriarcas, as Tábuas da Lei, o Calvário, a Gruta de Belém, a Mesa dos Apóstolos e o

Muro das Lamentações, entre outros. A associação filantrópica Apóstolos de Cristo,

que administra o espaço, pretende ainda construir a Piscina Probática, que era usada

por Jesus para curar os fiéis, a Torre de Babel e a Arca de Noé.

Em face do exposto, solicitamos aos nobres pares 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 3.209/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Violeiros de Muriaé, com sede no

Município de Muriaé.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Violeiros de Muriaé,

com sede no Município de Muriaé.

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

Sala das Reuniões, 7 de abril de 2009.

Braulio Braz

Justificação: A Associação dos Violeiros de Muriaé, entidade sem fins lucrativos,

pessoa jurídica de direito privado, em funcionamento desde 25/9/2005, tem por

finalidade: divulgar, organizar, direcionar, promover, defender e resgatar a arte

caipira, buscar intercâmbio com outras Associações para unir os artistas e idéias,

promover seminários, encontros de violeiros, festivais e encontro de tropeiros, para

fortalecimento da arte caipira, encorajar e viabilizar o surgimento de novos valores da

arte caipira, montar bibliotecas com matérias de pesquisa de ritmos, estilos e histórias

e formar e sensibilizar pessoas utilizando como subsídio a arte caipira.

Sendo meritório e de relevância social o trabalho da referida Associação, contamos

com a anuência dos nobres pares à aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.210/2009
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Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Martinho Campos 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 Martinho

Campos o imóvel de propriedade do Estado, situado na Rua Padre Marinho, nº 800,

Centro, nesse Município, com área de 440m² (quatrocentos e quarenta metros

quadrados), registrado sob o nº 29.399, a fls. 201 do Livro 3-U-1, do Cartório de

Registro de Imóveis da Comarca de Pitangui.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo destina-se à

construção de uma Unidade de Atenção Primária à Saúde - Uaps - tipo 1.

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

Sala das Reuniões, 7 de abril de 2009.

Domingos Sávio

Justificação: Este projeto de lei tem por objeto autorizar o Poder Executivo a doar

ao Município de Martinho Campos o imóvel de propriedade do Estado, situado na

Rua Padre Marinho, nº 800, Centro, nesse Município, com área de 440m²

(quatrocentos e quarenta metros quadrados), registrado sob o nº 29.399, a fls. 201 do

Livro 3-U-1, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pitangui.

Atualmente o imóvel está cedido ao Município de Martinho Campos por meio do

Termo de Cessão de Uso nº 1320.1.00, e nele funciona uma Unidade Básica de

Saúde, sob a interveniência da Secretaria de Saúde. Com a doação do imóvel, o

Município pretende construir ali uma Unidade de Atenção Primária à Saúde - Uaps -

tipo 1, atendendo orientação da Secretaria de Saúde, o que possibilitará ao Município

de Martinho Campos beneficiar-se da Resolução SES nº 1.797, de 13/3/2009.

Apresentamos este projeto devido ao seu grande alcance social, esperando contar

com o apoio dos nobres pares desta Casa a sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.211/2009

Declara de utilidade pública a entidade Centro Espírita Ilê Axé Angoromim, com

sede no Município de Ribeirão das Neves.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade privada Centro Espírita Ilê

Axé Angoromim, com sede no Município de Ribeirão das Neves.

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

Sala das Reuniões, 7 de abril de 2009.

Gláucia Brandão

Justificação: O Centro Espírita Ilê Axé Angoromim é uma sociedade civil sem fins

lucrativos que tem por finalidade difundir o estudo e a pesquisa dos aspectos

científicos, filosóficos e históricos das culturas africana e ameríndia brasileiras, bem

como a realização de cursos, palestras e outras formas que possam contribuir para o

resgate dessas manifestações culturais.

A entidade não tem fins lucrativos, presta assistência social às pessoas mais

carentes da sociedade em que está inserida e sua Diretoria é constituída por pessoas

de reconhecida idoneidade, que não recebem remuneração por suas funções.

Pela importância do trabalho que o Centro Espírita Ilê Axé Angoromim vem

desenvolvendo em sua comunidade, contamos com o apoio de nossos 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 3.212/2009

Declara de utilidade pública a entidade Associação Império Esporte Clube, 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 entidade Associação Império Esporte

Clube, com sede à Rua Adália, 162, no Município de Ribeirão das Neves.

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

Sala das Reuniões, 7 de abril de 2009.

Gláucia Brandão

Justificação: A Associação Império Esporte Clube é uma sociedade civil sem fins

lucrativos que tem por finalidade difundir atividades cívico-culturais e desportivas,
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principalmente o futebol amador.

A entidade está cadastrada na Secretaria de Esportes e da Juventude e sua

Diretoria é constituída por pessoas de reconhecida idoneidade, que não recebem

remuneração por suas funções.

Pela importância do trabalho que essa Associação vem desenvolvendo em sua

comunidade, contamos com o apoio de nossos 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 3.213/2009

Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário para o Desenvolvimento Rural

da Região de Tapuirama, com sede no Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Comunitário para o

Desenvolvimento Rural da Região de Tapuirama, com sede no Município de

Uberlândia.

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

Sala das Reuniões, 7 de abril de 2009.

Luiz Humberto Carneiro

Justificação: O Conselho Comunitário para o Desenvolvimento Rural da Região de

Tapuirama, com sede no Município de Uberlândia, tem como finalidade precípua

representar a comunidade rural que compreende as regiões de Tapuirama, Rocinha,

Engenho Velho, Chácaras do Miranda, Registro e adjacências e tem como limites o

Córrego da Rocinha, o Córrego Furquilinha, o Rio Araguari e o Rio Uberabinha.

A entidade promove o desenvolvimento da comunidade por meio de atividades

econômicas, culturais e desportivas, além da prestação de serviços gratuitos e

permanentes. Realiza ainda atividades assistenciais, direta ou indiretamente, fomenta

a integração e a melhoria do convívio entre seus habitantes e busca a

conscientização de seus associados sobre suas potencialidades.

Diante da importância das atividades do referido Conselho, esperamos contar com

o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.214/2009

Declara de utilidade pública a Associação do Conselho Comunitário para

Desenvolvimento Rural da Comunidade de Sobradinho - CCDRS -, com sede no

Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

para Desenvolvimento Rural da Comunidade de Sobradinho - CCDRS -, com sede no

Município de Uberlândia.

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

Sala das Reuniões, 7 de abril de 2009.

Luiz Humberto Carneiro

Justificação: A Associação do Conselho Comunitário para Desenvolvimento Rural

da Comunidade de Sobradinho tem por escopo lutar em defesa dos direitos e

interesses dos moradores da região compreendida entre os Córregos do Quilombo e

do Sobradinho e entre a margem direita da Rodovia Municipal Neuza Rezende e a

margem esquerda do Rio Araguari.

A entidade busca promover o desenvolvimento da comunidade, por meio de

trabalhos coletivos ou obras e ações sociais; incentiva a integração entre seus

habitantes, realiza atividades culturais e desportivas, presta serviços assistenciais e

conscientiza os moradores quanto a sua capacidade para defender seus interesses.

Diante da importância de suas atividades, esperamos contar com o apoio dos

nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.215/2009

Declara de utilidade pública a Associação Lar dos Idosos Recanto Feliz - Alirf -, com

sede no Município de Capim Branco.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Lar dos Idosos Recanto

Feliz - Alirf -, com sede no Município de Capim Branco.

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

Sala das Reuniões, 7 de abril de 2009.

Sebastião Helvécio

Justificação: A Associação Lar dos Idosos Recanto Feliz - Alirf -, com sede no

Município de Capim Branco, é uma sociedade civil, sem fins lucrativos, com duração

por tempo indeterminado. A entidade funciona desde 2/7/2006 e sua Diretoria é

composta por pessoas idôneas.

A referida Associação tem por finalidade prestar assistência social e dar

atendimento, assessoramento, abrigo e condições mínimas de subsistência a idosos

que, comprovadamente, não possam se manter ou cujas famílias não possam mantê-

los.

A Alirf não remunera os membros de sua Diretoria pelo exercício de suas funções e

não distribui lucros, vantagens ou bonificações a dirigentes, associados ou

mantenedores, sob nenhuma forma.

A Associação Lar dos Idosos Recanto Feliz 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 3.216/2009

Dispõe sobre as parcerias público-público e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As parcerias público-público se destinam a disciplinar a gestão associada

de pessoal e serviços públicos entre entidades que compõem o Estado, mediante a

realização de convênios ou contratos de programa.

Parágrafo único - As parcerias público-público observarão as seguintes diretrizes:

I - entrelaçamento entre os diversos setores da administração pública estadual;
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II - entrelaçamento dos interesses locais dos Municípios com os interesses do

Estado;

III - desenvolvimento de arranjos institucionais que se afigurem solução mais segura

e ajustada ao bom desempenho de atividades e serviços de interesse local;

IV - sistematização dos interesses idênticos compatíveis com o federalismo

cooperativo.

Art. 2º - As parcerias público-público mencionadas no “caput” do art. 1º serão

formuladas por meio de planejamento adequado prevendo procedimentos que

garantam transparência nas hipóteses de gestão associada na transferência total ou

parcial de encargos, serviços, pessoal e bens necessários à execução de atividades

de interesse local.

Parágrafo único - Projetos de parcerias público-público serão elaborados sempre

que resultarem em vantagens técnicas, financeiras e operacionais para as partes

envolvidas, assim avaliadas por critérios objetivos.

Art. 3º - As parcerias público-público para a execução direta de serviços serão

realizadas por meio de consórcios públicos e os contratos-convênios de cooperação.

Art. 4º - As parcerias público-público para a locação de pessoal serão realizadas

para atender a situações de calamidade pública, emergência, combate a surtos

endêmicos, recenseamentos, atividades de docência, pesquisa e vigilância.

Art. 5º - O planejamento das parcerias público-público levará em consideração a

seleção de objetivos a curto, médio e longo prazos, estabelecendo-se diretrizes para

o desenvolvimento de programas e procedimentos adequados aos meios e recursos

disponíveis.

Parágrafo único - Integrarão o planejamento das parcerias as empresas públicas

que compõem a administração indireta do Estado.

Art. 6º - Os planos e programas de parceria público-público serão desenvolvidos de

forma coordenada, tendo como premissa a otimização e aproveitamento dos meios

disponíveis com vistas a obter maior produtividade e eficiência dos serviços públicos.

Art. 7º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 120 dias.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 7 de abril de 2009.
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Sebastião Costa

Justificação: A articulação entre os diversos entes da Federação com o objetivo de

otimizar seus recursos é um expediente que pode trazer inúmeros benefícios à

administração pública.

Não por acaso os Municípios firmam convênios, termos de adesão e termos de

cooperação com a característica de mútua cooperação, via de regra para alcançar

determinado fim de interesse comum. Todos esses artifícios envolvem ajustes

jurídicos.

Não obstante, a falta de um planejamento sistematizado das relações público-

público acaba por deixar lacunas que criam verdadeiros entraves para as partes

envolvidas. Exemplo disso está no fato de que a realização de convênios

administrativos visando à execução de políticas públicas acaba engessando as partes

conveniadas, notadamente no que se refere à contratação de pessoal.

Por vezes deparamos com administradores municipais que não conseguem efetivar

a execução de programas do governo federal, ou mesmo do governo estadual, por

que não conseguem dar eficácia à contratação de pessoal.

A proposta, portanto, é de que se disponibilize um mecanismo legal para regular as

relações público-público, de forma que, com a participação conjunta dos diversos

órgãos que integram a administração direta e indireta do Estado e Municípios, seja

possível trabalhar com o máximo de eficiência e sintonia com a Constituição Federal.

Afinal, essa é a proposta do federalismo cooperativo.

De imediato um dos benefícios que este projeto de lei poderia gerar seria a

viabilização de convênio entre Municípios interessados e a Minas Gerais Serviços

S.A. - MGS -, por exemplo, com vistas à contratação de pessoal para serviços

temporários.

Sabemos que a realização de concursos centralizados nas Prefeituras,

principalmente, acaba por ser expediente mais oneroso e passível de

questionamentos do que concursos realizados em nível estadual para a formação de

cadastro de reserva.

Nesse aspecto, a MGS poderia dar uma grande parcela de contribuição no que

tange à celeridade na contratação de pessoal para a execução de serviços
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temporários, mormente nas situações mencionadas neste projeto. O mesmo

aconteceria em relação à Emater, nos programas estaduais de combate a pragas que

periodicamente comprometem a nossa agricultura, e em tantas outras situações que

deixamos de mencionar aqui por uma questão de praticidade.

Convém destacar que um dos maiores entraves que os Municípios enfrentam está

relacionado com licitações para realização de concursos. Qualquer falha, por

involuntária que seja, acaba desaguando em investigações promovidas pelo

Ministério Público, muitas vezes embaraçando as administrações municipais.

Portanto, possibilitada a parceria entre entes municipais e a esfera estadual, haveria

a dispensa de licitação, inclusive com a possibilidade de supervisão direta pelo

Tribunal de Contas do Estado, via de conseqüência possibilitando a sintonia dos atos

administrativos com os princípios constitucionais que norteiam a administração

pública.

Com estas considerações, espera o autor seja esta proposta acolhida pelos nobres

pares.

- 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 3.217/2009

Declara patrimônio cultural do Estado a Estância Hidromineral de Caxambu e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado patrimônio cultural do Estado a Estância Hidromineral de

Caxambu.

Art. 2º - O Poder Executivo adotará as medidas necessárias ao registro do espaço

cultural de que trata esta lei.

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

Sala das Reuniões, 7 de abril de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: A proposição em tela visa a declarar patrimônio cultural do Estado a

Estância Hidromineral de Caxambu, que tem ao todo 12 fontes de água mineral e um
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gêiser, com propriedades químicas diferenciadas umas das outras. Cada uma possui

uma arquitetura peculiar e todas já são tombadas pelo Instituto Estadual do

Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais - Iepha.

A cidade é a única no mundo com tamanho manancial, o que merece o esforço

múltiplo do poder público e da iniciativa privada em defesa desse patrimônio.

A riqueza das águas de Caxambu pode ser conferida em seu Parque das Águas,

um espaço belíssimo que encanta qualquer visitante. A área verde, situada no

coração da cidade, mede 210 mil metros quadrados e concentra as 12 fontes de água

mineral existentes no Município.

As águas de Caxambu têm comprovado poder diurético e desintoxicante. Dessas

fontes de vida e saúde brotam as águas ininterruptamente.

A Fonte Dom Pedro é a mais antiga e simbólica do Parque das Águas. O nome é

uma homenagem ao Imperador D. Pedro II, representado também pela réplica da

coroa imperial sobre o pilar da construção de mármore. A captação dessa fonte teria

ocorrido em meados do século XIX e o atual pavilhão data de 1960. Dali brota a água

rica em gás carbônico e bicarbonato de sódio, capaz de estimular as funções

digestivas e eliminar perturbações gastrointestinais.

A Fonte Duque de Caxias, conhecida também como fonte sulfurosa, devido à

presença de enxofre, tem esse nome em homenagem ao marido de D. Leopoldina

(genro do Imperador). Seu diferencial em relação às demais seria o ponto de inalação

do gás sulfídrico, que atua no aparelho respiratório desobstruindo as vias

respiratórias.

Já a Fonte D. Isabel e Conde D’Eu tem uma história peculiar: “Foi bebendo águas

desta fonte que, em 1868, a Princesa Isabel teria vencido as dificuldades que tinha

para engravidar”, diz a história. Em sinal de agradecimento e em cumprimento a uma

promessa, a Princesa e o Conde D’Eu determinaram a construção, em Caxambu, da

Igreja Santa Isabel, dedicada à Rainha da Hungria. Essas fontes férreas passaram a

dividir o mesmo pavilhão em 1910.

Por essas razões, conclamo os meus nobres pares a aprovarem esta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Cultura para parecer, nos

termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.



____________________________________________________________________________
456

REQUERIMENTOS

Nº 3.576/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à empresa Mascarenhas Barbosa Roscoe S.A. Construções

pelos 75 anos de sua fundação. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 3.577/2009, do Deputado Delvito Alves, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Zuza Machado por sua eleição como Presidente da

Cooperativa Agropecuária de Unaí. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 3.578/2009, do Deputado Neider Moreira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a empresa Ferrous Brasil pelo lançamento da pedra fundamental

do Centro de Pesquisas Tecnológicas da Ferrous. (- À Comissão de Educação.)

Nº 3.579/2009, da Comissão de Educação, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Educação pedido de informações sobre as razões do não-acolhimento

da indicação da Sra. Tânia Regina, feita pela comunidade e pelo colegiado escolar,

para que ocupasse a direção da Escola Estadual Gramont Alves Gontijo, bem como

sobre os motivos de haver sido nomeada outra pessoa para a direção da referida

escola. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 3.580/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado à Polícia Federal pedido para que seja averiguada a existência de um

possível esquema de constituição de empresas fraudulentas no Município de

Manhuaçu, anexando-se cópia do processo relativo ao homicídio de que fói vítima

Bernardo Mendonça Tebet.

Nº 3.581/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Ministério Público Estadual e à Promotoria de Justiça com atribuição

na área de apuração de crimes fiscais pedido para que seja averiguada a existência

de um possível esquema de constituição de empresas fraudulentas no Município

Manhuaçu, anexando-se cópia do processo relativo ao homicídio de que foi vítima

Bernardo Mendonça Tebet. (- Distribuídos à Comissão de Fiscalização Financeira.)

Nº 3.582/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Governador do Estado pedido para que seja averiguada a

ocorrência de possíveis desvios de conduta de servidores públicos do Estado com

relação ao inquérito instaurado para apurar o homicídio de que foi vítima Bernardo
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Mendonça Tebet, anexando-se cópia do processo relativo ao referido homicídio.

Nº 3.583/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado à Corregedoria da Polícia Civil pedido para que seja verificada a

atuação de Delegados no inquérito instaurado na Delegacia de Manhuaçu para

apurar o homicídio de que foi vítima Bernardo Mendonça Tebet, anexando-se cópia

do processo relativo ao referido homicídio.

Nº 3.584/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado à Corregedoria de Justiça e ao Conselho Nacional de Justiça pedido

para que seja investigado possível tráfico de influência e outros atos ilícitos, por meio

dos quais o réu Manoel Pereira Lima, apelidado de Nelito, indiciado como possível

mandante de crime de homicídio de que foi vítima o Oficial de Justiça Bernardo

Mendonça Tebet, estaria obtendo vantagens e decisões favoráveis, e em que solicita,

ainda, o adiamento do julgamento dos réus Edmardo Antônio e Wellington Soares

Martinez, bem como seja anexada cópia do processo relativo ao referido homicídio. (-

Distribuídos à Comissão de Administração Pública.)

Nº 3.585/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de providências com vistas à

transferência, da cadeia pública de Pitangui para uma penitenciária da região, de 46

presos condenados.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão de Administração

Pública e dos Deputados Zezé Perrella e Elmiro Nascimento.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, nas galerias, de alunos de 5ª

a 8ª séries da Escola Estadual Ana Cândida de Jesus, do Município de Betim.

Agradecemos a presença, sejam bem-vindos a esta Casa.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gil Pereira.

O Deputado Gil Pereira* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, hoje

ocupo esta tribuna para agradecer a visita, ontem, a Montes Claros, do Presidente da

República, Luiz Inácio Lula da Silva, do nosso conterrâneo José Alencar, Vice-
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Presidente, do nosso querido amigo Aécio Neves, Governador de Minas, do Prof.

Anastasia, Vice-Governador, do Presidente da Assembleia, Deputado Alberto Pinto

Coelho, de mais dez Governadores que participaram da reunião do Conselho

Deliberativo da Sudene e também de 11 Ministros de Estado. Ontem tivemos a

felicidade de inaugurar oficialmente a usina de biodiesel Darcy Ribeiro, prometida

pelo Presidente em 2005. Ele cumpriu a sua palavra. A usina já está em

funcionamento, o que está proporcionando muita alegria não só para o Norte mineiro,

mas para todo o Estado de Minas Gerais, porque o biocombustível, além de trazer

mais desenvolvimento para a região, também é hoje a fonte de energia menos

poluente que possuímos.

Queremos também agradecer por outra conquista, obtida depois de muita luta na

Comissão de Transporte. Quando assumi pela primeira vez a Presidência dessa

Comissão, em 2003, eu e o Ministro dos Transportes, à época Anderson Adauto,

fizemos no dia 21 de março a primeira audiência pública em Montes Claros para pedir

a restauração, a reconstrução e a ampliação da BR-135 e do anel rodoviário da

cidade. Depois de mais de uma centena de idas a Brasília para tratar somente desse

assunto, ontem o Presidente Lula e o Ministro, Senador Alfredo Nascimento, ao qual

agradeço publicamente, assinaram a ordem de início dessa importante obra, cujo

valor é superior a R$500.000.000,00. O trecho compreende da BR-040 a Montes

Claros, passando por Curvelo, Corinto, Buenópolis, nossa querida Bocaiúva,

Engenheiro Navarro, até chegar a Montes Claros. Somente agora teremos a

revitalização dessa estrada, que foi construída em 1971.

Também agradecemos a ZPE, que há muitos anos estava engavetada. Foi

assinada pelo Presidente Lula e beneficiará muitas cidades, entre elas a nossa

querida Teófilo Otôni.

Além disso, agradecemos a reunião da Sudene, que transcorreu em clima muito

agradável. Os Governadores, além de trabalhar, também confraternizaram. Fizemos

nossas solicitações - nós, Deputados Estaduais e Federais, sempre com

reivindicações. Levamos, mais uma vez, ao nosso Presidente, Lula, a maior

reivindicação do Norte mineiro, que é a criação da Universidade Federal do Norte de

Minas. Do Paralelo 18 para cima não temos universidades. Desse mesmo Paralelo
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para baixo, temos 12 universidades: concentradas no Sul de Minas, 3; na região

Centro-Oeste, mais 3; na Zona da Mata, 2; no Triângulo, 2; e temos ainda a

Unimontes, sem falar que o Presidente criou a Universidade do Vale do

Jequitinhonha. Ainda assim, 174 Municípios precisam de atendimento. Então, o

Presidente Lula novamente sensibilizou-se ao ver o Vice-Presidente José Alencar

explicar muito bem a necessidade da criação dessa universidade.

Durante a reunião da Sudene, foi realizado um último pedido do Governador Aécio

Neves ao Presidente Lula: que realmente fosse criada em Montes Claros e no Norte

de Minas, Noroeste, Jequitinhonha e Mucuri a universidade federal, que seria um

desmembramento da UFMG e do câmpus que já existe em Montes Claros.

Pedimos também ao Ministro Geddel a importante construção da Barragem de

Jequitaí - programada há anos e que irá gerar 35 mil empregos diretos -, porque

temos condições de irrigar 35.000ha sem usar energia, só por meio da força da

gravidade, e isso é muito importante para a região. Estará próxima a Brasília, Belo

Horizonte, Montes Claros e São Paulo. Realmente essa barragem será um grande

projeto.

Da mesma forma, pedimos também ao Ministro Geddel a revitalização da Barragem

de Congonhas. Esse projeto, que revitalizará o Rio Verde Grande e, por

conseqüência, o nosso Rio São Francisco, está em suas mãos, assim como a licença

ambiental e a ordem de início. O Ministro prometeu que analisará ainda neste mês de

abril os pedidos relativos à construção das duas barragens na nossa região.

O Governador Aécio Neves levou como contribuição - além das obras do Proacesso

que temos no Norte de Minas e Jequitinhonha, que serão concluídas este ano ou até,

no máximo, o meio do ano que vem -, para ajudar a nossa indústria de biodiesel, uma

fazenda da Epamig com o fim de incrementar tecnologia para que pequenos

produtores possam produzir matéria-prima para a usina.

Foi uma reunião muito produtiva, em que foram enaltecidos os 50 anos da Sudene

e a recriação dessa Superintendência tão almejada pelo Nordeste, por Minas Gerais

e atualmente por parte do Espírito Santo. Foi o homenageado nosso Vice-Presidente,

José Alencar, que mostrou a importância da Sudene e a primeira planta que ele fez,

na década 70. Após a primeira planta, ele construiu mais 11 plantas em outros
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Estados. Em Minas Gerais, são quatro indústrias; há indústrias na Paraíba, no Rio

Grande do Norte e em Santa Catarina. Ele pegou o financiamento única e

exclusivamente para fundar a primeira usina têxtil em Montes Claros, em 1974, a

Coteminas. As outras foram fundadas com recursos que ele levantou com essa bela

indústria têxtil de Montes Claros. Assim, ele conseguiu construir um patrimônio para

os trabalhadores de Minas e do Brasil. Hoje a Coteminas é internacionalmente

conhecida. Essa homenagem ao nosso Vice-Presidente, José Alencar, foi feita pelo

nosso Governador, Aécio Neves, e pelo nosso Presidente, Lula.

O Deputado Getúlio Neiva (em aparte) - Caro Deputado Gil Pereira, gostaria de

cumprimentá-lo porque, na verdade, a festa realizada em Montes Claros foi

importantíssima para Minas Gerais e para o Brasil. Vocês, do Norte, estão de

parabéns por aquela magnífica festa de 12 horas de duração, na qual os

acontecimentos fluíram de forma tão significativa para Minas Gerais, produzindo

resultados fantásticos para o Norte de Minas, para Minas Gerais e para todo o Brasil.

O povo de Montes Claros está de parabéns, o Deputado Gil Pereira está de

parabéns, assim como todos os Deputados do Norte de Minas.

Especialmente ressalto, pois sei que V. Exa. tratará desse assunto, a decisão do

Governador de atender um apelo feito aqui, por Deputados de todas as bancadas,

relativo à criação de um fundo de desenvolvimento regional. Esta talvez tenha sido a

decisão mais importante do Governador Aécio Neves, tomada ontem, em Montes

Claros, a qual resgata o que a Codevale um dia foi para as nossas regiões mais

pobres. Há uma verdadeira transformação do perfil econômico de Minas Gerais, com

a decisão de aplicar um percentual nessas regiões mais pobres de Minas Gerais.

Estive com vocês em Montes Claros o dia inteiro, a noite inteira, estou muito feliz e

parabenizo pela união os Deputados do Norte de Minas, sobretudo V. Exa., pela

facilidade no trato que teve para conduzir muitos daqueles encontros com os

Governadores, o Presidente e o Vice-Presidente. Cumprimento-o por sua facilidade

de trato, sua atuação tão singela e tranqüila naquela oportunidade de 12 horas de

festa em Montes Claros, uma festa da cidadania, da democracia, com a participação

de colegas Deputados os mais diversos. Parabéns, Deputado Gil Pereira; parabéns,

Montes Claros; parabéns, Norte de Minas.
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O Deputado Gil Pereira* - Agradeço a você, Getúlio Neiva, que foi um dos

precursores da ZPE que ontem nosso Presidente Lula assinou em Montes Claros.

Sua presença lá enriqueceu muito a festa dos mineiros. Muito obrigado.

O Deputado Carlos Gomes (em aparte)* - Deputado, parabenizo-o por sua atuação

em Montes Claros e em toda a região. Como o Deputado Getúlio Neiva acaba de

dizer, tivemos em Montes Claros uma festa muito bonita, realizada durante todo o dia,

com o Presidente Lula, o Governador Aécio Neves, vários Ministros e Governadores.

Naquele momento, no X Fórum de Governadores do Nordeste, tivemos uma

homenagem ao Presidente JK e uma merecida homenagem ao nosso Vice-

Presidente, José Alencar, homem de fibra, homenageado por todos, de forma

significativa, por sua luta e seu trabalho. Que tenha bastante saúde para continuar

trabalhando por muitos e muitos anos!

Quero ressaltar aqui a importante inauguração da usina de biodiesel. Nós

participamos. Em 2005 e 2006, realizamos naquela cidade audiência pública para

discutir a respeito do biodiesel, sua produção e sua utilização. Foi importante saber

naquele momento que há um combustível não poluente que vai gerar vários

empregos diretos na região, assim como empregos indiretos, alcançando também

aproximadamente 20 mil agricultores familiares, em sua produção, gerando emprego

e renda.

Parabéns ao Presidente Lula, parabéns a todos os Deputados pela atuação,

parabéns à bancada do Norte de Minas. Muito obrigado.

O Deputado Gil Pereira* - Eu é que agradeço, Deputado Carlos Gomes. Realmente,

a sua presença enriqueceu muito o encontro, assim como a de todos os

parlamentares, não só os da região, mas também os que fazem parte da base do

governo do Presidente Lula. Ficou demonstrado que as questões partidárias têm de

ficar fora da atuação administrativa.

Como o Deputado Getúlio Neiva disse - tema que deixei para tratar por último -,

sobre o fundo de desenvolvimento que o Governador criou ontem na cidade de

Montes Claros, realmente o dia 6 de abril vai ficar marcado. Nunca tivemos o

privilégio de ter um Presidente da República igual ao Presidente Lula, que esteve lá

ontem com o Vice-Presidente, José Alencar - que podemos dizer ser um filho da terra
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-, o Governador Aécio Neves, todos os Governadores do Nordeste e 11 Ministros de

Estado.

Realmente, foi uma festa muito bonita, com inaugurações e homenagens a homens

públicos, como Darci Ribeiro, que deu nome à usina de biodiesel. Darci Ribeiro foi um

educador, uma pessoa que pensou além das fronteiras.

Foram várias homenagens. Como já muito bem foi dito, que Deus dê muitos anos

de vida e muita saúde ao grande brasileiro José Alencar e ao Presidente Lula, que

têm feito um belo trabalho pelo nosso país! Da mesma forma, ao Governador Aécio

Neves, considerado o Governador mais popular, com maior índice de aprovação, o

que muito nos orgulha! Por isso ficamos muito satisfeitos em falar por Montes Claros.

Queremos parabenizar também o Prefeito Luiz Tadeu Leite e sua equipe, que tão

bem receberam as autoridades na cidade. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Hely Tarqüínio.

O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, volto a esta tribuna

para fazer uma reflexão sobre um dia muito importante: o Dia Mundial da Saúde,

celebrado neste 7 de abril. É importante fazer uma reflexão sobre o diagnóstico da

saúde no mundo.

Certamente nós, no Parlamento, os poderes constituídos, além de refletirmos,

devemos buscar materializar ações para melhorar a saúde do ser humano em todo o

mundo. Este dia tem um lema escolhido a cada ano, e o deste ano é “Salvar vidas,

hospitais seguros em situações de emergência”. Esse é o lema sobre o qual devemos

refletir. Trata-se de um tópico muito importante exatamente, porque vai permitir um

amplo debate.

Quero aqui discutir saúde baseado primeiramente no conceito de que saúde é um

estado de bem-estar sob o aspecto e sob as dimensões biopsicossociais: “bio” por

estar ligado à parte orgânica, do organismo; “psico”, referência à nossa mente;

“social”, o cenário da nossa existência com dignidade, além do cultural, talvez até

mais: do transcendental. Então, abordar saúde é abordar a existência humana em

todas as suas dimensões.

Seremos um pouco pessimistas, ao fazermos o diagnóstico da situação atual da
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saúde no mundo. Vejamos alguns dados: 2 bilhões de pessoas do globo terrestre,

cuja população já ultrapassa 6 bilhões, não têm acesso a medicamentos e a

assistência médica digna; 0,3% estão em países ricos, que têm acesso a

medicamentos e assistência à saúde, enquanto 80% estão na África e não têm

assistência. Vemos, por exemplo, que no Japão a expectativa de vida é de 85 anos;

na África, em tese, essa expectativa cai para 50 anos; em Zâmbia, na África, é de 40

anos; uma criança nascida em Lisoto, outro país da África, tem expectativa de 42

anos de vida. Como se vê, realmente há disparidade entre as condições de países

ricos e pobres.

Temos aqui outros dados. Na Suécia, 1 em cada 17.400 mulheres tem chance de

morrer durante a gravidez ou no parto; no Afeganistão, 1 em cada 8; na Europa, 1 em

cada 700; na África, 1 em cada 6. Ou seja, no tocante à mortalidade de mulheres

grávidas ou durante o parto também há disparidade. A Organização Mundial de

Saúde - OMS - explica essas injustiças sociais que acontecem no mundo por meio da

chamada desproporção 10 por 90. Isso significa dizer que 90% dos recursos mundiais

da saúde são consumidos ou gastos com os 10% mais ricos e que 10% dos recursos

mundiais são gastos com os 90% mais pobres.

O conceito de saúde está, sobretudo, ligado à economia, à dignidade humana,

àquilo que a Revolução Francesa pregou, como liberdade, direito à vida, fraternidade

e igualdade de oportunidades. Portanto, do ponto de vista da eqüidade, há grande

injustiça social em relação à saúde dos seres humanos nos diversos territórios do

mundo.

Vejamos algumas estatísticas do IBGE: 40% da população sofre injustiça social, em

razão das condições socioeconômicas, da pobreza. Isso está diretamente ligado aos

fatores que determinam a saúde do povo, aos indicadores sociais, como educação,

moradia, condições de trabalho, emprego e renda, além de aspectos ambientais,

como o cuidado com a natureza, que é propriamente a ecologia, o cuidado e a

distribuição das pessoas demograficamente em condições dignas, que seria a

ecologia social, o equilíbrio social baseado na economia de cada país. O fator é,

portanto, socioeconômico, porque não há como bancar a saúde, se não houver uma

distribuição de renda mais igualitária.
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O Brasil, como um país em desenvolvimento, apesar dos múltiplos esforços do

Presidente Lula e dos políticos bem-intencionados, ainda convive com muitas

dificuldades, com problemas de educação, com esses fatores, indicadores sociais,

que precisam ser mais bem observados.

Está provado, segundo as estatísticas, que, no caso de uma mulher com até o

terceiro ano de educação, há três vezes mais chance de perder a vida, ou de o seu

filho perder a vida, em relação àquela classe que é mais aquinhoada. O problema não

é apenas o fator de renda “per capita”, mas a distribuição de “renda per capita”, que

pesa nessa circunstância.

No Dia Mundial da Saúde, temos de refletir sobre isso - o próprio IBGE. E também

sobre o orçamento da saúde, que tanto discutimos aqui, Deputado Adelmo Carneiro

Leão, grande batalhador e defensor da justiça social, assim como eu. Ficamos

entristecidos, quando percebemos tudo que já percorremos, desde 1500, do

descobrimento, até hoje, mas o Brasil ainda vive e convive com tantas injustiças

sociais. Então é hora de falar sobre isso, no Dia Mundial da Saúde.

Em 2007, tivemos um orçamento de R$43.000.000.000,00 para a área de saúde -

não temos ainda os números de 2008, porque ele fecha em abril. Aqueles recursos

foram em época em que havia a CPMF, mas que eram desviados da área da saúde.

Então, não temos uma taxa específica para fazer frente à saúde dos brasileiros. Essa

situação é muito triste. Aí compete ao Congresso Nacional refletir e fiscalizar; enfim, a

todos nós, a todas as mãos, a todos os parlamentos, a união em torno da saúde, da

dignidade do ser humano. Já fizemos muitas incursões para arranjar um imposto,

definir um percentual para a saúde, como acontece com a área da educação; porém

isso não aconteceu porque o Congresso Nacional ainda está bastante indiferente a

essa situação. No País, a saúde não é prioridade.

Em 2007, o Brasil pagou, de juros da sua dívida externa, R$120.000.000.000,00,

enquanto o orçamento da saúde foi de R$43.000.000.000,00. Vejam que disparidade.

E houve também o pagamento do tal “spread”, que diagnosticaram agora, que foi um

mundo de dinheiro. Isso foi pago aos bancos, o que fortaleceu não só os bancos

internacionais, mas também os nacionais. O Congresso Nacional tem de fiscalizar

isso tudo.
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Há necessidade de infra-estrutura no País, mas ela precisa de ações do governo.

Essa infra-estrutura está, principalmente, ligada ao esgoto, uma vez que apenas 30%

dos brasileiros têm esgoto - relativamente ao esgoto tratado, nem sei qual é o

percentual. Vejam bem, pois isso é sério. Trata-se da principal fonte de doenças,

contaminação, e da causa de mortalidade infantil. Conforme as estatísticas, onde há

pouco esgoto, morre mais criança no primeiro ano de vida.

Estamos sempre falando do tratamento de água. O nosso colega e companheiro

Deputado Adelmo Carneiro Leão esteve na Funasa, conhece bem a matéria e sabe

da indiferença dos governos. Parece que a questão não desperta a atenção dos

governantes, talvez por se tratar de obras que, muitas vezes, estão debaixo do chão.

Mas tudo isso é importante para a nossa ecologia; temos muitos problemas com o

lixo.

Há ainda os fatores de segurança, com a violência que está grassando por aí; e o

uso das drogas, para o qual não há controle. Tudo isso contribui para a nossa

insegurança, fora as situações em que as injustiças sociais geram a predominância

de agressões e dificuldades, quando o ser humano reage de outra forma, muitas

vezes praticando homicídios. Portanto é a hora de fazer o diagnóstico de tudo isso.

No Brasil, melhoramos, sim, em relação aos dois últimos governos, do Fernando

Henrique e do Lula. Nossa mortalidade infantil hoje está na casa de 20 para cada

1000 nascidos até o primeiro ano de vida.

A mortalidade infantil da Argentina é de 14 para cada mil nascidos até o primeiro

ano de vida, e a da Costa Rica é de 11 para cada mil. Então, por que o Brasil não

pode melhorar nesse aspecto? Estamos perdendo para quase todos países da

América do Sul. Isso é responsabilidade que tem de ser compartilhada com o povo.

O Parlamento, que são os olhos e os ouvidos do povo, que convive com essa

situação, tem de tomar uma atitude. Não podemos, como sempre disse aqui, ou

melhor, o Parlamento já não pode verificar verdades e necessidades e ficar inerte

diante das leis que são elaboradas. Ele tem de fazer valer, partir para as ações.

Neste Dia Mundial da Saúde, precisamos refletir, fazer uma verdadeira comunhão

em torno da melhora de vida do nosso povo e da saúde do ser humano. É aí que

passamos a analisar o SUS, isto é, esse projeto ambicioso do SUS, que tem de ser
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regulado cada vez mais, exatamente quando pensamos que isso está na Constituição

e que é direito do cidadão e dever do Estado. O mundo está precisando de regulação,

não só na saúde, ainda mais agora, depois que capotou o sistema do jogo, essa

espiral de cassino que virou a economia mundial, comandada pelo neoliberalismo.

Aliás, aqui no Brasil e no mundo inteiro convivemos com esse predomínio.

Quando falo de partido político, penso que todos eles são neoliberais na prática,

porque vestimos a camisa-de-força do sistema. Mas, agora, vamos frear e, quem

sabe?, teremos regulação.

Tenho mais 1 minuto para terminar e dizer que o nosso PSF foi um grande avanço.

Temos a certeza de que, com a formação do médico, inspirada no sistema inglês, no

sistema bolchevique e no sistema de Cuba, teremos um médico cujo foco estará

voltado para a família e a existência das pessoas, isto é, bem-formado.

Já houve um grande avanço. O Presidente Lula tem colocado algum dinheiro, mas

ainda é muito pouco. Aqui em Minas Gerais não tenho dúvida de que avançamos

muito mais em relação ao Brasil e em termos de PSF e de medicamento, mas todos

os Estados ainda têm de fazer um esforço conjunto perante o Ministério. O dinheiro

para saúde é muito pouco, e o PSF é um grande avanço para a saúde preventiva,

para diminuir a mortalidade infantil. No entanto, as atividades assistenciais ainda

deixam muito a desejar, e precisamos, cada dia mais, fazer com que a Emenda nº 29

seja votada no Congresso, para que ela seja exigida em todos os Estados. Ou talvez

buscar outros mecanismos, porque, sem dinheiro, não há como se fazer saúde. Os

médicos ficam frustrados, e a população, cada vez mais agredida, com a insegurança

da própria vida.

Compete a este Parlamento desenvolver ações, haja vista que agora a

judicialização da saúde já foi proposta pelo Deputado Adelmo Carneiro Leão na

nossa Comissão, mas ainda falta fazê-la valer. Do contrário, esse assunto será

sempre discutido nas audiências públicas sem que se consiga resultado algum.

Neste dia, fica registrada a nossa intenção de materializar uma saúde melhor para o

nosso povo. Obrigado.

O Sr. Presidente - (Deputado Ademir Lucas) - Com a palavra, o Deputado Fábio

Avelar.
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O Deputado Fábio Avelar* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

público da galeria, telespectadores da TV Assembleia, rapidamente gostaria de

abordar três assuntos. Começarei falando sobre a instalação da Frente Parlamentar

em Defesa da BR-040, que será lançada no próximo dia 29 de abril e que contou com

o apoio da grande maioria dos Deputados desta Casa.

Pretendemos, junto à Comissão de Transporte desta Assembleia, fazer um trabalho

de levantamento das obras emergenciais necessárias, dos pontos críticos e, também,

realizar um esforço concentrado para que se inicie a duplicação da BR, de Belo

Horizonte ao Rio de Janeiro, nos trechos que ainda não foram duplicados, ou seja,

em cerca de 170km.

Nossa Frente Parlamentar tem, então, o objetivo de lutar pelas obras identificadas

como emergenciais, já com foco na duplicação da rodovia. Essa Frente estará bem

estruturada: vai contar com o apoio da Frente Parlamentar da Engenharia, idealizada

pelo nosso colega Eng. Juarez Távora e também instalada recentemente, na última

segunda-feira, com a presença importante de representantes de todo o segmento da

engenharia, da arquitetura e da agronomia. Assim, o trabalho que faremos será

realizado em conjunto com a Frente Parlamentar da Engenharia, com a Comissão de

Transporte desta Casa e com a Comissão de Transporte do Congresso Nacional,

com a qual já tivemos alguns contatos para tratar desse assunto. Sabemos que o

processo de duplicação de uma rodovia como essa demanda um grande tempo de

maturação. Por isso, é preciso haver um esforço contínuo para identificar as ações

necessárias e para acompanhar a execução do projeto. Já fomos procurados por

representantes da imprensa de todas as cidades a que essa obra vai atender. A

repercussão está sendo muito positiva, e assim esperamos a presença, no dia 29,

aqui, de representantes de todas as cidades localizadas ao longo da BR-040, no

trecho citado.

Outro assunto, não menos importante, que gostaria de lembrar é o referente ao

Aeroporto da Pampulha. Com grande satisfação, vimos a veiculação pela mídia, no

último fim de semana - na sexta-feira, no sábado e no domingo -, da notícia de que a

Anac teria informado ao Governador Aécio Neves que a iniciativa de trazer de volta

os grandes vôos para a Pampulha já tinha sido totalmente descartada. Nossa
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satisfação foi muito grande, até porque nossa luta iniciou-se em 2003, Deputado

Adelmo, quando aqui instalamos a primeira Comissão dos Aeroportos, em que

estudávamos a possibilidade de revitalizar o Aeroporto Internacional Tancredo Neves,

tendo em vista as deficiências que o Aeroporto da Pampulha apresentava já àquela

época. Além disso, àquela época seriam disponibilizados para a recuperação do

Aeroporto da Pampulha cerca de R$300.000.000,00, e já entendíamos que seria

jogar dinheiro fora. Por isso, nós nos engajamos nessa luta e conseguimos,

evidentemente com o total apoio da equipe do governo Aécio Neves, promover a

transferência definitiva dos vôos para o Aeroporto de Confins e, em seguida, também

por meio de um compromisso firmado pelo governo de Minas com as principais

lideranças do setor, realizar grandes obras de apoio que visavam facilitar o acesso

àquele aeroporto. Registro neste ponto a implantação da obra da Linha Verde, já

concluída e inaugurada, a qual foi um avanço muito grande. Assim, para todos nós,

essa questão dos aeroportos já estava definitivamente resolvida quando fomos

surpreendidos, ao final de 2007, com uma nova iniciativa da Anac de autorizar que

grandes vôos voltassem a ser feitos na Pampulha, com aeronaves de grande porte,

contrariando a Portaria no 993/2007, que restringia a operação no Aeroporto da

Pampulha a aeronaves de pequeno porte, com capacidade igual ou inferior a 50

passageiros, desde que a aeronave também fosse turboélice.

Então, no final do ano passado, foi divulgado pela mídia que, para atender

interesses de grupos econômicos - na época, foi citado que a Azul Linhas Aéreas

pretendia implantar os vôos por meio dos aeroportos centrais -, a Anac estudava essa

possibilidade. Tivemos informações de que esse assunto estava praticamente

acertado e esses vôos se iniciariam em janeiro deste ano. Prontamente o Deputado

Alberto Pinto Coelho, nosso Presidente, após a veiculação dessas notícias,

apresentou requerimento, e foi instalada nesta Casa uma nova Comissão dos

Aeroportos, que mais uma vez constatou, principalmente depois da revitalização do

Aeroporto Internacional Tancredo Neves, que o Aeroporto da Pampulha não

comportava mais a operação de aeronaves de grande porte. Essa foi a conclusão da

nossa Comissão, e, a partir daí, tomamos todas as providências junto aos órgãos

responsáveis do Estado, do Município e da União. Mandamos cópia do nosso
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relatório e dos requerimentos que foram aprovados. A propósito, gostaria de ressaltar

dois requerimentos: um consistiu em encaminhamento ao Ministério Público Federal

de sugestão para que propusesse medida cautelar, tendo em vista o iminente risco no

entorno do Aeroporto; e outro referia-se a uma solicitação à Prefeitura Municipal de

Belo Horizonte e à Secretaria de Meio Ambiente em relação ao processo de

licenciamento ambiental do Aeroporto da Pampulha, que até hoje opera sem o devido

licenciamento. Estivemos com o Deputado Alberto Pinto Coelho, nosso Presidente, e

entregamos pessoalmente ao Dr. Alceu, Procurador-Geral, uma cópia do relatório,

também pedindo providências do Ministério Público Estadual, em conjunto com o

Ministério Público Federal, para que fosse evitada ali qualquer ação com vistas a

retornar essa atividade para a Pampulha. Fomos prontamente atendidos pelo

Ministério Público Federal e tivemos um contato com a Secretaria de Meio Ambiente,

solicitando providências urgentes, com a realização do processo de licenciamento.

Também, de pronto, a Secretaria nos informou que a Infraero já tinha sido notificada

para apresentar o Formulário de Caracterização do Empreendimento - FCE - àquela

Secretaria. Após o protocolo da Semad, a Infraero seria automaticamente convocada

para assinar um termo de ajustamento de conduta.

Todas essas ações foram feitas, e, com essa notícia agora, acreditamos que o

assunto está resolvido. Mas acho que devemos ficar atentos, porque, na última

semana, mesmo depois de veiculada a notícia de que a Anac já não implantaria

esses vôos, tivemos uma resposta da Infraero à Secretaria de Meio Ambiente

informando que já havia solicitado o processo de licenciamento operacional corretivo

à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, portanto deixaria de atender à demanda da

Secretaria. Prontamente a Secretaria respondeu à Infraero nos seguintes termos: “Em

resposta ao ofício supramencionado, encaminhado por esta Superintendência

solicitando informações sobre a competência para a análise de licenciamento do

processo de Licença de Operação Corretiva - LOC - do Aeroporto de Belo Horizonte,

vimos esclarecer que o mesmo é de competência da Secretaria de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais - Semad -, e o seu licenciamento, por

meio do órgão municipal, não exime a Infraero dessa obrigação. O referido

empreendimento, pelo seu porte e potencial poluidor, enquadra-se na classe VI,
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segundo a Deliberação Normativa do Copam nº 74/2004, e seus impactos extrapolam

o Município, afetando toda a Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH.

Informamos ainda que, por meio de entendimento com a Prefeitura de Belo Horizonte,

essa questão ficou devidamente esclarecida, restando à Infraero proceder ao seu

licenciamento no âmbito estadual. Desta forma reafirmamos nossa solicitação

registrada em nosso Ofício nº 11/2009, desta Secretaria”. Convocou, então, aquela

instituição a apresentar o seu licenciamento corretivo.

Então são essas as ações que foram tomadas. Estamos acompanhando-as e, na

próxima semana, apresentaremos um requerimento por meio da nossa Comissão de

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, solicitando ao Presidente desta Casa

que peça à Anac um posicionamento formal sobre a questão. Dessa maneira,

teremos condições de fazer a divulgação por meio de um documento formal dessa

agência, tendo em vista que, até o momento, a Comissão não recebeu resposta nem

informação formal alguma sobre a questão. Essas são as minhas ponderações sobre

o aeroporto.

Gostaria de dizer, como meu último assunto a ser abordado nesta tarde, que

terminamos de aprovar, na Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

desta Casa, um requerimento em que se solicita a realização de uma audiência

pública sobre o novo Anel Viário de Contorno Norte da RMBH. Esse assunto já é

recorrente nesta Casa. Quando apresentamos aqui, para a apreciação dos colegas

Deputados e Deputadas, o nosso relatório da primeira Comissão dos Aeroportos, já

sentíamos, naquela época, em 2003, a necessidade da implantação desse novo anel,

conhecido como rodoanel, que era uma rodovia que se iniciaria em Sabará - nas

imediações do Distrito de Ravena - e passaria por Santa Luzia, Vespasiano, pelas

proximidades de cerca de 3km do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, por Pedro

Leopoldo, pelas proximidades do Ceasa, por Contagem, e sairia em Betim. Então

seria uma obra de 64km, sem nenhuma obra-de-arte de maior vulto, simples de ser

realizada, com investimento previsto, naquela época, da ordem de R$600.000.000,00

a R$700.000.000,00, a qual que teria uma fundamental importância na estratégia de

revitalização do Aeroporto Internacional Tancredo Neves.

Desde 2003, esse processo vem sendo debatido nesta Casa. No final do ano
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passado, até apresentei requerimento para a criação de uma comissão especial, a fim

de que se debruçassem sobre essa questão e fosse apresentado a todos nós um

relatório das ações necessárias e, evidentemente, um acompanhamento delas. Fui

procurado pela Mesa, que me informou que essa comissão não seria instalada, tendo

em vista que já haviam sido veiculadas pela imprensa informações de que o processo

de licitação dessas obras teria sido iniciado. Então a comissão não foi instalada;

todavia o que ocorreu, de lá para cá, é que não obtivemos mais informação alguma.

Em 2007, foi realizada uma grande audiência pública em Pedro Leopoldo, quando

fomos informados sobre o processo de licitação, o que seria feito, os prazos e os

principais obstáculos. Depois não tivemos mais notícia. Por meio da imprensa,

obtivemos informações de que havia ainda problemas relativos ao processo de

licenciamento ambiental. Por outro lado, havia informações informais de que, na

realidade, o que havia era falta de recursos para a implantação do empreendimento.

Nesse sentido, aprovamos esse requerimento na Comissão de Transporte, para

que tenhamos condições de fazer uma avaliação da situação e verificar, na realidade,

o que está acontecendo, a fim de que todos nós, Deputados, principalmente os da

RMBH, acompanhemos essa importante obra - aliás, ela servirá de apoio como uma

obra de infra-estrutura muito importante dentro do contexto de revitalização do

Aeroporto Tancredo Neves.

Já concluindo, Sr. Presidente, esperamos contar com a participação de todos os

Deputados, para que tenhamos condições de aprofundar a questão e, a partir daí,

fazer os devidos encaminhamentos, por entender que essa obra hoje é imprescindível

para o processo de revitalização como um todo da nossa malha aérea estadual,

tendo em vista a revitalização do Aeroporto Tancredo Neves e também o ousado

plano de recuperação, por meio da equipe do governo Aécio Neves, da nossa malha

aérea regional, que tem, como o Aeroporto da Pampulha, o nosso portal de entrada

no Estado de Minas Gerais.

Sr. Presidente, essas são as minhas ponderações. Agradeço-lhe a oportunidade.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,
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antes de abordar o assunto que me traz a esta tribuna, gostaria de registrar a

presença neste Plenário da comissão dos servidores administrativos da Polícia Civil,

acompanhando os trabalhos. Tivemos hoje o cancelamento de uma reunião ordinária

da Comissão de Segurança Pública que contaria com a presença do Dr. Marco

Antônio Monteiro de Castro, Chefe de Polícia Civil. Trago, a pedido dessa Comissão,

a solicitação de que a pauta de reivindicação dos servidores administrativos, que

cumprem um papel importante no sistema de segurança pública, seja devidamente

analisada e que, na próxima reunião ou na próxima visita, com a presença dessa

Comissão, os servidores administrativos tenham um posicionamento mais nítido do

governo do Estado sobre as suas legítimas e justas reivindicações. Então, quero

agradecer, mais uma vez, a presença de vocês e reiterar, em nome da Bancada do

PT e do PCdoB, a nossa solidariedade, aliás requisitando também a cópia desse

documento que foi entregue ao governo do Estado.

Dito isso, Sr. Presidente, abordarei de maneira coletiva e unificada uma questão

que nos tem preocupado muito. Trata-se do conjunto de políticas públicas em Minas

Gerais direcionadas para a infância e juventude. Na semana passada realizamos uma

audiência pública da Comissão de Participação Popular para tratar das emendas

populares aprovadas por esta Casa no ano passado ao Plano Plurianual e ao

Orçamento do Estado, bem como para estabelecer uma agenda de trabalho para

2009; aliás, essa reunião contou com a presença da Deputada Gláucia Brandão,

nossa representante no Conselho Estadual da Criança. Os movimentos sociais

relacionados com a área da criança e da adolescência estiveram presentes, e alguns

assuntos ficaram muito nítidos como prioridades para 2009.

A primeira questão - aliás a Assembleia está tratando dela - diz respeito às políticas

de educação. Não há nenhum país, nenhuma sociedade, nenhuma região, que se

desenvolva do ponto de vista humano e econômico sem o aporte universal e

qualitativo da educação em todos os níveis. Quando verificamos, por exemplo, o nível

de aproveitamento e rendimento de alunos do Estado de Minas Gerais que

freqüentam o ensino médio público, isso nos traz reflexões e preocupações. Ainda

estamos muito distantes de um rendimento adequado. Quando verificamos o número

de analfabetos em nosso Estado - aproximadamente 1.800.000 -, ficamos ainda mais
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preocupados. Quando identificamos em algumas regiões a distorção entre idade e

série, percebemos a importância do apoio e do reforço escolar, do acompanhamento

social, do esforço em fazer com que o aluno permaneça na sala de aula.

A evasão escolar ainda é muito alta em nosso ensino público e gratuito, seja o

fundamental, seja o médio, e neste é agravada. Ainda não temos o devido apoio do

Estado às instituições de ensino superior públicas, particularmente a Uemg; não

temos ainda a universalização do acesso ao ensino infantil. Os desafios são

múltiplos. É por isso que a Assembleia está fazendo todo esforço nas audiências

publicas que tratam do Plano Decenal de Educação, traduzido num projeto de lei que

tramita na Casa. Portanto, estabelecer uma política pública de educação convergindo

os esforços dos governos federal, estaduais e municipais é a melhor forma de

promover direitos e oportunidades para crianças e adolescentes em nosso Estado.

Além desse eixo fundamental da educação, há situações de vulnerabilidade que

precisam ser enfrentadas. Uma delas diz respeito ao trabalho infantil. É verdade que

o índice de trabalho infantil diminuiu no Estado, mas é verdade também que,

proporcionalmente à riqueza produzida, infelizmente, Minas Gerais ainda está na

frente nessa situação, em relação a Estados menos desenvolvidos economicamente.

Ainda existe trabalho infantil nos lixões. Por isso a Assembleia aprovou uma emenda

popular que destina aproximadamente R$300.000,00 à erradicação do trabalho

infantil.

É fundamental que haja um verdadeiro mutirão envolvendo a sociedade, os órgãos

públicos, as Prefeituras, para que assinem um termo de compromisso visando ao

combate ao trabalho infantil, um termo de adesão a essa bandeira tão civilizada e

necessária. Minas Gerais deve colocar no seu horizonte de curto prazo a erradicação

do trabalho infantil. Lugar de criança é na escola, é com a família. Que tenha

formação educacional adequada para que, de acordo com lei, tenha oportunidade de

inserção no mercado de trabalho, aproveitando em plenitude seus dons e sua

vocação por meio da qualificação profissional e acadêmica que desejar.

Srs. Deputados e Sras. Deputadas, temos ainda milhares de casos de violência

doméstica, de crimes praticados contra crianças e adolescentes. Essa é a outra

prioridade da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do
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Adolescente, referendada em audiência pública. Com o apoio de todos os partidos,

conseguimos aprovar emenda de minha autoria que cria, na lei de organização do

Judiciário, a vara especializada no julgamento de crimes cometidos contra crianças e

adolescentes. Não adianta estimular a denúncia se depois ela não for rigorosamente

apurada e o infrator não for penalizado. Se a denúncia cai no vazio, o infrator

ameaçará quem o denunciou e reincidirá no ato violento praticado. Por isso é muito

importante fazermos essa vara especializada funcionar, para que aquela pessoa que

cometa atos de violência e pratique crimes contra crianças e adolescentes seja

devidamente penalizada.

Outro ponto fundamental é a crescente participação da sociedade civil nos

Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, na eleição e

organização dos Conselhos Tutelares e no fortalecimento dos mecanismos de

controle social.

Em 2009, teremos a realização das Conferências Municipais da Criança e do

Adolescente, da conferência estadual e da nacional. É importante que elas definam

suas prioridades em cada Município mineiro, em cada região mineira, para que sejam

efetivamente incorporadas aos planos plurianuais que cada Município aprovará no

segundo semestre em suas respectivas Câmaras, para serem executados entre os

anos de 2010 e 2013. Não adianta termos um bom plano de trabalho, uma boa

conferência, políticas desejadas, se não forem estabelecidos nas leis orçamentárias.

Por isso, organizar e cobrar do Poder Executivo local e estadual o efetivo

cumprimento das leis orçamentárias é uma obrigação de todos nós, onde quer que

estejamos, na luta em defesa dos direitos da criança e do adolescente.

Também temos um desafio que talvez mobilize ou chame mais atenção da mídia e

da sociedade, que diz respeito às medidas socioeducativas aplicadas aos

adolescentes que cometem atos infracionais. Enganam-se aqueles que consideram o

Estatuto da Criança e do Adolescente omisso nessa situação. Pelo contrário, o

Estatuto prevê a aplicação de medidas socioeducativas a todos aqueles jovens que

cometam atos infracionais, até com a medida de internação para infração mais grave.

Lamentavelmente, com o avanço do tráfico de drogas em nosso país, mudou o

perfil do ato infracional cometido pela maioria dos jovens. Antes da década atual -
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final dos anos 80, anos 90 -, a maior parte desses atos eram furtos; hoje, a maioria

refere-se direta ou indiretamente a uso e tráfico de drogas, muitas vezes seguido de

homicídio. Portanto, esses jovens têm a medida mais dura aplicada, é a internação.

Porém, temos um estrangulamento, uma ausência de vagas em Minas Gerais para

que esses jovens cumpram essa medida.

No ano passado, havia previsão no Orçamento de construção de quatro centros

socioeducativos para o cumprimento da medida de internação. Infelizmente, pouco

mais de 1,4% do valor destinado a essa ação, constante no projeto estruturador de

atendimento às medidas socioeducativas - de R$21.000.000,00, apenas

R$299.000,00 -, foram executados. Temos de identificar e acelerar as ações do

Poder Executivo nessa questão, sejam as ações vinculadas ao setor de obras, ao

Deop, sejam as vinculas à própria Secretaria de Defesa Social. Já tive oportunidade

de discutir esse assunto diretamente com o Secretário Maurício Campos Júnior. É

fundamental, aliás, para que os Centros de Internação Provisória - Ceip - cumpram o

seu papel de abrigamento temporário enquanto a medida socieducativa é aplicada.

Avançamos, sim, no ano passado, com a conquista do Centro Integrado de

Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional - CIA-BH -, mas é necessário

que, com a agilização da medida aplicada, haja espaço para o cumprimento dessa

medida. Pena que isso não aconteça: gera-se superlotação nos Ceips, o que resulta

no acirramento das relações entre os internos e, até, assassinato deles, como se

registrou este ano no Ceip Dom Bosco, no Horto, e no Ceip São Jerônimo.

Primeiramente, gostaria de dizer que essa audiência pública estabeleceu uma

agenda de trabalho da Frente Parlamentar, da Comissão de Participação Popular, e

que vamos estar atentos e continuar o monitoramento da execução do Orçamento

Criança e Adolescente do Estado de Minas Gerais. Estaremos auxiliando e também

cobrando, porque criança e adolescente são prioridade absoluta não apenas na

Constituição, mas também no coração e na mente de cada um daqueles que têm

responsabilidade com o País, com as famílias e, principalmente, com o ser humano.

Existem muitas crianças e jovens morrendo precocemente ou não se realizando

efetivamente como um ser sujeito de direitos, de sonhos e de oportunidades em

nosso Estado. Convoco desta tribuna cada militante da área da criança, da
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assistência, em cada região mineira, para que possamos, neste ano, em cada

Município, inserir efetivamente políticas públicas de atenção às crianças e aos

adolescentes nos orçamentos municipais e também nos planos de ação que cada

Câmara aprovará no segundo semestre. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Mosconi.

O Deputado Carlos Mosconi* - Sr. Presidente, senhoras parlamentares e senhores

parlamentares, telespectadores da TV Assembleia, preparei um tema hoje, porque é

o Dia Mundial da Saúde. Gostaria de dizer alguma coisa sobre esse dia, mesmo não

tendo nada a festejar - o que temos são muitas queixas. Trouxe até uma manchete

que diz mais que qualquer pronunciamento que façamos aqui e que simboliza,

lamentavelmente, em nosso país, o Dia Mundial da Saúde. Apesar do esforço que o

governo do Estado e a Secretaria de Saúde têm feito para melhorar a situação da

área em Minas Gerais, com obtenção de êxito em vários setores, a situação é grave

em razão da não-regulamentação da Emenda nº 29, em Brasília, pelo governo

federal. Mas, como fui avisado de que meu tempo, Sr. Presidente, está muito exíguo,

deixarei esse assunto para a próxima reunião.

Apenas vou-me dedicar ao cumprimento que devo fazer à Corregedoria da Polícia

Federal em Minas Gerais, por ter aberto um inquérito contra o Delegado Federal

Protógenes Queiroz, que participou, em Poços de Caldas, cidade em que resido há

muitos anos, da última campanha eleitoral para Prefeito. Ele chegou na cidade

investido do cargo de policial federal e participou de uma campanha político-

partidária, manifestando apoio ao seu candidato e fazendo promessas em nome da

instituição que ele representa, a Polícia Federal, uma instituição extremamente

respeitável no nosso país e merecedora de todos os nossos cumprimentos. Por essa

razão, Sr. Presidente, ficou, na cidade de Poços de Caldas, uma dúvida

extremamente pertinente: será que um Delegado da Polícia Federal, no uso das

atribuições de seu cargo, tem o direito, tem condições de participar de uma

campanha eleitoral, de uma campanha partidária, indo a comícios, à televisão,

fazendo propaganda de seu candidato, sem se licenciar do seu cargo? Hoje

obtivemos uma resposta, dada de forma cabal pela Corregedoria da Polícia Federal
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em Minas Gerais, que abriu um inquérito contra esse policial. Era isso que queria

dizer, Sr. Presidente, rapidamente, cumprimentando, portanto, com ênfase, a

Corregedoria da Polícia Federal do Estado de Minas Gerais. Muito 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 foi recebido e aprovado, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, o Requerimento nº 3.585/2009, 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 da comunicação apresentada

nesta reunião pela Comissão de Administração Pública - aprovação, na 3ª Reunião

Extraordinária, em 2/4/2009, do Requerimento nº 3.521/2009, do Deputado Weliton

Prado (Ciente. Publique-se.).

Questões de Ordem

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, solicitei essa questão de ordem

para registrar a presença de uma comissão representativa dos servidores

administrativos da Polícia Civil. Já tivemos a oportunidade de requerer audiência

pública, ocasião em que o Plenário desta Casa ficou lotado pelos servidores

administrativos não só da Polícia Civil mas também do Hospital Militar e do Colégio

Tiradentes, ou seja, de alguns setores do Estado, mas especialmente da Defesa

Social. Há poucos dias, estive no Mineirão - Estádio Governador Magalhães Pinto - e

fui abordado por um servidor administrativo da Polícia Civil, lotado no Setor de

Criminalística. Fui abordado próximo ao “hall” do Mineirão, num momento de
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desespero. O servidor pediu-me desculpas pela abordagem, dia e lugar, mas que

aproveitava, ao tomar conhecimento de que se tratava do Deputado Sargento

Rodrigues, para mostrar-me seu contracheque. Depois de 35 anos de trabalho, ele

está dispensando a aposentadoria pelo valor que recebe atualmente: um salário bruto

de aproximadamente R$600,00. Neste final de semana, nos dias 4 e 5, fiz visitas à

região da Zona da Mata. Na cidade de Barbacena, fui abordado também por outro

grupo de servidores administrativos, parte deles do Colégio Tiradentes da Polícia

Militar. Eles encontram-se na mesma situação dos servidores administrativos da

Polícia Civil. Já fiz aqui audiência pública a respeito, assim como o Deputado Doutor

Viana e outros. Queremos, mais uma vez, direcionar o nosso apelo ao Governador

Aécio Neves. Sr. Presidente, diante da presença desses servidores, da cobrança do

Dr. Monteiro, atual Chefe de Polícia Civil, permita-me, a título de contribuição,

direcionar a cobrança ao Governador e ao Vice-Governador do Estado, pois são

essas autoridades que detêm o poder de decisão. São eles que têm a caneta para

tratar de reajustes. É realmente lastimável ver um servidor que tem 35 anos de

serviços prestados à Polícia Civil, lotado hoje no Setor de Criminalística, apresentar-

me seu contracheque de pouco mais de R$600,00, no “hall” do Mineirão, como fui

abordado. E o pior, Sr. Presidente, seu vencimento básico é de pouco mais de

R$300,00, não chega a R$350,00. Juntando os qüinqüênios e outros penduricalhos,

não chega a R$600,00. É lastimável que tenhamos um servidor com esse valor no

contracheque, depois de 35 anos de trabalho. Da audiência pública que realizamos

neste Plenário, os servidores que hoje se encontram nas galerias desta Casa também

participaram e deram diversos testemunhos da situação em que se encontravam.

Tratava-se de pessoas com nível superior de escolaridade ganhando R$500,00,

R$600,00 e, ao final da carreira, atingindo no máximo R$700,00. Queremos aqui, Sr.

Presidente, aproveitar essa questão de ordem para suscitar a adesão dos demais

Deputados desta Casa e fazer um apelo ao Governador Aécio Neves para que olhe

os servidores administrativos da Polícia Civil, da Polícia Militar, que estão numa

situação lastimável em relação à condição salarial. Queremos deixar claro para o

Governador que, em que pese à crise pela qual o Estado passa, o número de

servidores administrativos da polícia é irrisório se comparado à situação do Estado. O
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Estado tem aproximadamente 490 mil servidores na administração pública, e nós não

temos cerca de cinco mil servidores administrativos. Por isso fazemos um apelo ao

Governador para que olhe com carinho a situação de desespero dos servidores

administrativos do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado.

O Deputado Doutor Rinaldo - Sr. Presidente, solicitei a palavra para falar sobre o

Dia Mundial da Saúde, comemorado hoje, dia 7 de abril. Nesta oportunidade, quero

cumprimentar os profissionais que promovem a saúde em nosso Estado - médicos,

enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, terapeutas ocupacionais, professores de

educação física, enfim, todas as entidades voltadas para a melhora da alimentação

das pessoas e ao estímulo aos exercícios físicos. É fato comprovado que uma

pequena faixa de brasileiros conserva hábitos alimentares em que se incluem frutas e

verduras e praticam esportes, o que faz com que tenhamos uma saúde melhor. É

preciso valorizar todos esses profissionais, responsáveis por isso, embora tenhamos

pouco a comemorar. Nossos hospitais estão sucateados, a saúde recebe pouca

atenção. Nesse momento, temos que buscar motivos para ter mais o que comemorar.

A Assembleia Legislativa tem realizado audiências públicas pelo Estado e já temos

obtido alguns resultados. Em Corinto, por exemplo, volta-se a falar na reabertura do

hospital. Estivemos lá na época do fechamento do hospital, o que causou um grande

transtorno para Corinto e para as cidades vizinhas. Naquela audiência pública a

Prefeita esteve ausente, e agora o novo Prefeito tem todo interesse na reabertura do

hospital, assim como o governo do Estado. Em Itaúna houve um pequeno problema

entre o corpo clínico do hospital no atendimento à urgência e a administração

municipal, mas o impasse já começa a ser solucionado com a realização da audiência

pública. Começa também a produzir resultados a audiência pública realizada em

Divinópolis com a presença do nosso Presidente da Comissão de Saúde, Deputado

Carlos Mosconi. Lá estivemos, com a Comissão, para discutir a questão dos leitos

hospitalares. Hoje, na nossa Comissão de Saúde, o Presidente falou da importância

daquela audiência pública, da importância da presença das pessoas ali

representando todas as entidades que promovem a saúde em Divinópolis e em toda a

região Centro-Oeste. Já está sendo oficializada a comissão que vai adquirir o Hospital

Santa Mônica para torná-lo um hospital público. Isso é pouco, mas temos alguma
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coisa a comemorar. A mortalidade infantil tem diminuído em nosso Estado e a

atenção a esse problema tem aumentado. Por isso Sr. Presidente, não poderíamos

deixar de falar sobre a saúde num dia importante, quando todas as pessoas são

alertadas a cuidar e promover a saúde antes que a doença chegue. Muito obrigado.

Encerramento

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

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

Deputados para as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 8, às

9 horas, nos termos dos editais 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.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

COMUNICAÇÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência comunica que foram aprovados conclusivamente, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 3.595 e 3.596/2009,

da Comissão de Segurança Pública; e nº 3.597/2009, da Comissão de Meio

Ambiente.

- Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 3.595/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado à Corregedoria de Polícia Civil pedido de providências para apuração

das Denúncias nºs 17.389, 17.406, 17.446, 17.492 e 17.511, encaminhadas a essa

Comissão pela Ouvidoria de Polícia, e sejam comunicadas a esta Casa as

providências tomadas.

Nº 3.596/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhada aos policiais civis e aos membros do Ministério Público que menciona

manifestação de aplauso pela atuação na Operação Vandec III, que desmantelou

uma quadrilha de assaltantes de banco responsável por ações em diversas cidades

brasileiras e com ramificações no exterior.

Nº 3.597/2009, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado
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ao BDMG pedido de providência para ampliar a oferta de crédito para a atividade de

silvicultura por meio do Fundo Pró-Floresta.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.002/2009

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em análise tem por objetivo

instituir o Dia Estadual de Combate e Prevenção à Trombose.

A proposição foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, da qual

recebeu parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

apresentada. Vem, agora, a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito,

nos termos dos arts. 188, 102, XI, “a”, e 190, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.002/2009 tem por escopo instituir o Dia Estadual de Combate

e Prevenção à Trombose, a ser realizado, anualmente, no dia 16 de setembro.

Cabe esclarecer que trombose é a formação de um coágulo de sangue –

denominado trombo – no interior de um vaso sanguíneo, geralmente em decorrência

de dano nas paredes do vaso, por trauma ou infecção ou, ainda, pela lentidão ou pela

estagnação do fluxo sanguíneo, ocasionado por alguma anomalia na coagulação, que

dá origem a uma massa deforme de hemácias, leucócitos e fibrina.

Normalmente, esses coágulos se formam nos membros inferiores e causam uma

inflamação na veia ou artéria. Um fragmento pode desprender-se e seguir o trajeto da

circulação venosa que retorna aos pulmões para o sangue ser oxigenado. Nos

pulmões, conforme o tamanho do trombo, pode ocorrer um entupimento – a embolia

pulmonar –, uma complicação grave que pode causar morte súbita.

A trombose pode ser completamente assintomática ou apresentar sintomas como

dor, inchaço e aumento da temperatura nas pernas, coloração vermelho-escura ou

arroxeada e endurecimento da pele.

Suas principais causas são a imobilidade, provocada por prolongadas internações

hospitalares, a dificuldade de movimentação durante viagens longas em aviões e

ônibus, reposição hormonal, uso de anticoncepcionais, varizes e cigarro. O risco da

doença é agravado por fatores como predisposição genética, idade mais avançada,
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colesterol elevado, obesidade, consumo de álcool e falta de movimentação.

Existem medicamentos para reduzir a viscosidade do sangue e dissolver o coágulo

(anticoagulantes) que ajudam a diminuir o risco, a evitar a ocorrência de novos

episódios e o aparecimento de seqüelas, mas que só devem ser usados mediante

prescrição médica depois de criteriosa avaliação.

Os números ainda não são precisos, mas a estimativa é que até 40% dos pacientes

internados para cirurgias mais complexas acabam desenvolvendo a trombose. O

diagnóstico é difícil, e até 70% dos casos evoluem silenciosamente, embora a chance

de complicações seja enorme.

Diante dessas informações, ressalta-se a importância de se chamar a atenção para

a incidência alarmante da trombose e para os cuidados preventivos, desenvolvidos

nos últimos 10 anos, em estudos que buscavam explicar por que pacientes recém-

operados, e às vezes em franca recuperação, acabavam morrendo subitamente - por

embolia. A simples elevação dos pés da cama do doente, o uso de faixas ou meias

de compressão, fisioterapia e até a retirada precoce do paciente do leito podem

reduzir o risco de trombose, além do uso dos medicamentos específicos, nos casos

de maior risco.

Diante da constância da ocorrência dessa enfermidade, é fundamental que sejam

desenvolvidas atividades, especialmente nas repartições públicas, como eventos e

campanhas, com a finalidade de chamar a atenção para sua gravidade e para as

formas de prevenção. Com esse propósito, apresentamos a Emenda nº 1, redigida ao

final deste parecer.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.002/2009, em

turno único, com a Emenda nº 1, redigida a seguir.

EMENDA Nº 1

Acrescente-se o seguinte art. 2º:

“Art. 2º - Na data a que se refere o art. 1º desta lei, serão desenvolvidas no Estado,

principalmente nas repartições públicas, palestras, debates e campanhas, entre

outras atividades que promovam a reflexão sobre a prevenção à trombose.”.

Sala das Comissões, 7 de abril de 2009.
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Carlos Mosconi, Presidente - Ruy Muniz, relator - Carlos Pimenta - Doutor Rinaldo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.003/2009

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em epígrafe visa a

declarar de utilidade pública a Associação de Caridade de São João Nepomuceno,

com sede no Município de São João Nepomuceno.

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 3.003/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Caridade de São João Nepomuceno, entidade sem fins lucrativos, de caráter

beneficente, que tem por escopo exercer a caridade, assegurando aos menos

favorecidos atendimento médico-hospitalar e assistencial.

Na consecução de seu propósito, mantém estabelecimentos destinados a

orfanatos, asilos e hospitais, por meio dos quais proporciona atendimento e amparo

às pessoas carentes do Município de São João Nepomuceno.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.003/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 8 de abril de 2009.

Ruy Muniz, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.037/2009

Comissão de Cultura

Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, objetiva

declarar de utilidade pública o Grupo Folclórico Nossa Senhora de Fátima, com sede

no Município de Monte Belo.
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A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que a considerou jurídica, constitucional e legal. Vem agora a este colegiado para

deliberação conclusiva, com base no art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.037/2009 tem por escopo declarar de utilidade pública o

Grupo Folclórico Nossa Senhora de Fátima, com sede no Município de Monte Belo,

entidade civil sem fins lucrativos, que busca desenvolver atividades folclóricas e

artísticas.

Para atingir seus objetivos programáticos, fomenta projetos de inclusão social, de

reconhecido interesse público; zela pelos conceitos da ética e da cidadania; e busca

constituir valiosa parceria com o poder público, para implementação de projetos

favorecedores da arte e da cultura naquela comunidade e região.

Por sua iniciativa de inegável importância, é justo conceder-lhe o título declaratório

de utilidade pública.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.037/2009, em

turno único.

Sala das Comissões, 7 de abril de 2009.

Juninho Araújo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.074/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Rômulo Veneroso, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Palmeiras Futebol Clube, com sede no Município de

Betim.

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 3.074/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o
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Palmeiras Futebol Clube, com sede no Município de Betim.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua Diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo, o parágrafo único do art. 66 dispõe que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere, legalmente constituída, detentora do título de utilidade pública. Além

disso, deve-se registrar que o § 1º do art. 77 determina que a instituição não

remunera nem concede vantagens ou benefícios, por qualquer meio ou a qualquer

título, a seus Diretores, Conselheiros, sócio instituidores, benfeitores ou equivalentes.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.074/2009.

Sala das Comissões, 7 de abril de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Chico Uejo, relator - Sebastião Costa - Ronaldo

Magalhães.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.084/2009

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela visa a declarar

de utilidade pública o Centro de Reintegração Social Projeto Novo Horizonte, 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
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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, que tem por escopo promover a recuperação de dependentes químicos.

Trata-se de um projeto que visa ao combate ao alcoolismo e às demais drogas,

desenvolvido por meio de terapia de grupo de ajuda mútua, com base nos 12 passos

sugeridos pelos Alcoólicos e Narcóticos Anônimos.

Na consecução de seu objetivo, a entidade presta esclarecimentos e assistência

aos dependentes químicos e seus familiares, visando a medidas preventivas, bem

como à recuperação e à reinserção social dos usuários de álcool e outras drogas.

Diante dessas considerações, acreditamos ser a instituição merecedora do título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.084/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 8 de abril de 2009.

Doutor Rinaldo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.102/2009

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 Jenipapense de Assistência à Infância – Ajenai –,

com sede no Município de Jenipapo 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 3.102/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Jenipapense de Assistência à Infância, com sede no Município de Jenipapo de Minas,

que tem como finalidade precípua amparar a criança e o adolescente por meio de

ações básicas de saúde, nutrição, assistência social, educação, esporte, cultura e
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lazer.

Com esse propósito, promove os direitos da criança e do adolescente, tendo em

vista a redução da violência familiar e comunitária, e apóia a profissionalização dos

adolescentes e o fortalecimento dos vínculos familiares na busca de integração

social.

Ademais, luta pela proteção da saúde da família e da gestante, combate a fome

incentivando hortas comunitárias e a alimentação alternativa, fomenta a produção de

alimentos para melhorar a infra-estrutura da comunidade e gerar rendas, desenvolve

programas de habitação e saneamento básico e orienta sobre a preservação do meio

ambiente.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.102/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 7 de abril de 2009.

Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.103/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo revogar o título de utilidade pública da entidade denominada Ação Social São

Miguel – Aciel –, com sede no Município de Santos Dumont.

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 3.103/2009 tem por finalidade revogar o título de utilidade

pública da entidade denominada Ação Social São Miguel, com sede no Município de

Santos Dumont, outorgado pela Lei nº 11.593, de 2/9/94.

Em assembleia extraordinária realizada em 29/12/2008, os associados da Ação
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Social São Miguel decidiram, 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.

Como pessoa jurídica, a organização ficava impedida de destinar à Paróquia

recursos obtidos com a realização de eventos promovidos pela comunidade, o que

dificultava a reforma da matriz. As dificuldades financeiras e a duplicidade de funções

havida nas obras sociais da Paróquia de São Miguel e Almas fundamentaram a

decisão de extinguir a entidade.

Diante dessas informações, entendemos como conveniente e oportuna a revogação

do título da referida entidade.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.103/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 7 de abril de 2009.

Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.108/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Helvécio, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Cidade Alta - ACCA -,

com sede no Município de Peçanha.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma original.

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ele, conforme

preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.108/2009 tem por escopo declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária Cidade Alta, com sede no Município de Peçanha, entidade

civil sem fins lucrativos, fundada em 2005, que tem por finalidade congregar as

pessoas daquela comunidade, promovendo o seu desenvolvimento.

Para cumprir os seus objetivos programáticos, a entidade desenvolve atividades
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diversas, sempre 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. Além disso, procura fomentar

projetos alternativos voltados para a geração de renda e cursos profissionalizantes.

Diante da relevância de seu trabalho, é oportuno e meritório conceder-lhe o título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.108/2009, em turno

único.

Sala das Comissões, 7 de abril de 2009.

Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.117/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Domingos Sávio, objetiva declarar

de utilidade pública o Asilo Raimundo Nonato Alvim, com sede no Município de

Conceição da Barra de Minas.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que a considerou jurídica, constitucional e legal. 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 3.117/2009 objetiva declarar de utilidade pública o Asilo

Raimundo Nonato Alvim, com sede no Município de Conceição da Barra de Minas,

que foi fundado em 1997 como entidade civil sem fins lucrativos e de natureza

filantrópica, com o objetivo de prestar assistência social às pessoas da terceira idade,

proporcionando-lhes condições de liberdade e dignidade, visando à preservação da

saúde física e mental.

Para consecução de suas iniciativas, procura firmar parcerias com outras entidades

congêneres e órgãos públicos que atuam diretamente na área de assistência social,

de forma a atualizar suas diretrizes de trabalho e captar recursos para realização de

suas finalidades específicas.
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Diante dessas considerações, a referida instituição está habilitada a receber o título

de utilidade pública.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.117/2009, em

turno único.

Sala das Comissões, 7 de abril de 2009.

Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.118/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Fahim Sawan, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Creche A Pequena Casa de Maria, com sede no

Município de Uberaba.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20/3/2009 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 3.118/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Creche A Pequena Casa de Maria, com sede no Município de Uberaba.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua Diretoria é formada por pessoas idôneas não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 15, parágrafo

único, que as atividades dos seus Diretores e Conselheiros não serão remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, bonificação, benefício ou vantagem; e no

art. 29, parágrafo único, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio
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remanescente será destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica,

preferencialmente sediada no Município de Uberaba, e registrada no Conselho

Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.118/2009.

Sala das Comissões, 7 de abril de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Chico Uejo - Ronaldo

Magalhães.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.120/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Weliton Prado, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Fundação de Apoio e Assistência SOS Criança, com

sede no Município de Uberlândia.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21/3/2009 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 3.120/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Fundação de Apoio e Assistência SOS Criança, com sede no Município de

Uberlândia.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas 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 que os seus
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Diretores, Conselheiros e mantenedores não serão remunerados, sendo-lhes vedado

o recebimento de lucro, bonificação ou vantagem; e no art. 27 que, na hipótese de

sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere

registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.120/2009.

Sala das Comissões, 7 de abril de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Sebastião Costa -

Chico Uejo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.124/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Juninho Araújo, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Meninos Israelitas – Amis –, com sede no

Município de Ribeirão das Neves.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 23/3/2009 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 3.124/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Meninos Israelitas, com sede no Município de Ribeirão das Neves.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua Diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 12 que as
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atividades dos seus Diretores, Conselheiros e associados não serão remuneradas; e

no art. 30 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a entidade congênere registrada no Conselho Nacional de Assistência

Social ou a entidade qualificada nos termos da Lei nº 9.790, de 1999, que dispõe

sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – Oscips –, preferencialmente

que tenha o mesmo objetivo social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.124/2009.

Sala das Comissões, 7 de abril de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Chico Uejo, relator - Sebastião Costa - Ronaldo

Magalhães.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.140/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Tiago Ulisses, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Centro Social, Cultural e Catequético São Carlos

Borromeu, com sede no Município de Lagoa da Prata.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 27/3/2009 e distribuído a esta

Comissão a fim de ser examinado preliminarmente quanto aos aspectos jurídico,

constitucional e legal, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.140/2009 tem por escopo declarar de utilidade pública o

Centro Social, Cultural e Catequético São Carlos Borromeu, com sede no Município

de Lagoa da Prata.

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 ali mencionadas, pois ficou comprovado que a entidade é
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dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de um ano e sua Diretoria é

formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 17, que não serão

remuneradas as atividades de nenhum membro da sua Diretoria nem de qualquer

associado, e não serão distribuídos lucros ou vantagens a seus participantes, sócios

ou mantenedores, sob nenhuma forma ou pretexto; e, no art. 29, que, na hipótese de

sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere e

registrada no Conselho Nacional de Assistência Social ou a uma entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.140/2009.

Sala das Comissões, 8 de abril de 2009.

Chico Uejo, Presidente e relator - Ronaldo Magalhães - Sebastião Costa - Maria

Lúcia Mendonça.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 50/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o Projeto de Lei nº 50/2007 visa a

alterar a Lei nº 12.666, de 4/11/97, que dispõe sobre a política estadual de amparo ao

idoso e dá outras providências.

Aprovada no 1º turno na forma original, retorna a proposição a esta Comissão para

receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 102, XIV, combinado com o art.

189, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise visa a alterar a alínea “d” do inciso III do art. 5º da Lei nº

12.666, de 4/11/97, que dispõe sobre a política estadual de amparo ao idoso.

O artigo da lei objeto da alteração proposta estabelece a obrigação de o Estado

apoiar a criação de cursos abertos para o idoso nas universidades estaduais, como

meio de universalizar o acesso às diferentes formas de saber. Pretende-se, com a

proposição, especificar como ocorrerão essas ações de amparo na área da

educação.
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O projeto de lei em tela está em consonância com o Estatuto do Idoso, instituído

pela Lei Federal nº 10.741, de 2003, que, ao consolidar os direitos fundamentais e a

política de proteção ao idoso, estabelece que o poder público criará oportunidades de

acesso do idoso à educação, adequando currículos, metodologias e material didático

aos programas a ele destinados, e apoiará a criação de universidade aberta para as

pessoas idosas.

As previsões de criação de cursos de extensão e de flexibilização do processo

seletivo para cursos seqüenciais, por sua vez, estão de acordo com a Lei de

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei Federal nº 9.394, de 1996 –, que

prevê como atribuição das instituições de ensino estabelecer requisitos de seleção

para essas modalidades de curso, o que, como concluiu esta Comissão em sua

análise da proposta em 1º turno, possibilita a criação de cursos específicos e a

flexibilização dos critérios de acesso para atender ao idoso.

Além de estar em conformidade com a legislação específica, a proposição em

comento é oportuna, podendo contribuir para o fortalecimento da integração do idoso

à sociedade.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº

50/2007.

Sala das Comissões, 8 de abril de 2009.

Rosângela Reis, Presidente e relatora - Maria Lúcia Mendonça - Walter Tosta.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.034 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.034/2008, de autoria do Deput ado Wander Borges, que

declara de utilidade pública a Fundação Cardiovascular São Francisco de Assis, com

sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 2.034/2008

Declara de utilidade pública a Fundação Cardiovascular São Francisco de Assis,

com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fun dação Cardiovascular São

Francisco de Assis, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Comissões, 1º de abril de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ronaldo Magalhães.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.441 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.441/2008, de autoria do Deput ado Luiz Tadeu Leite, que

declara de utilidade pública a Pastoral do Menor da Paróquia São João Batista, 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° 2.441/2008

Declara de utilidade pública a entidade Pastoral do Menor da Paróquia São João

Batista da Arquidiocese de Montes Claros, com sede no Município de Montes Claros.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Pastoral do Menor da

Paróquia São João Batista da Arquidiocese de Montes Claros, com sede no Município

de Montes Claros.

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

Sala das Comissões, 1º de abril de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ronaldo Magalhães.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.664 /2008
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Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.664/2008, de autoria do Deput ado Leonardo Moreira, que

declara de utilidade pública o Lar dos Velhinhos, com sede no Município de Pouso

Alto, 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° 2.664/2008

Declara de utilidade pública a entidade Lar dos Velhinhos, com sede no Município

de Pouso Alto.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Lar dos Velhinhos, com sede

no Município de Pouso Alto.

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

Sala das Comissões, 1º de abril de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ronaldo Magalhães.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.742 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.742/2008, de autoria do Deput ado Sargento Rodrigues, que

declara de utilidade pública a Ação Social Comunitária de Funilândia – Ascof –, com

sede no Município de Funilândia, 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° 2.742/2008

Declara de utilidade pública a entidade Ação Social Comunitária de Funilândia –

Ascof –, com sede no Município de Funilândia.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Ação Social Comunitária

de Funilândia – Ascof –, com sede no Município de Funilândia.

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

Sala das Comissões, 1º de abril de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ronaldo Magalhães.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.811 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.811/2008, de autoria do Deput ado Neider Moreira, que

declara de utilidade pública a Associação Beneficente Lar Bom Samaritano, 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° 2.811/2008

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Lar Bom Samaritano, 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 Beneficente Lar Bom

Samaritano, com sede no Município de São Lourenço.

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

Sala das Comissões, 1º de abril de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ronaldo Magalhães.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.865 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.865/2008, de autoria do Deput ado Fahim Sawan, que declara

de utilidade pública a Comunidade Terapêutica Santa Rita de Cássia, 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,
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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° 2.865/2008

Declara de utilidade pública a Comunidade Terapêutica Santa Rita de Cássia, com

sede no Município de Uberaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Com unidade Terapêutica Santa Rita

de Cássia, com sede no Município de Uberaba.

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

Sala das Comissões, 1º de abril de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ronaldo Magalhães.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.892 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.892/2008, de autoria do Deput ado Durval Ângelo, que declara

de utilidade pública a Associação Comunitária de Desenvolvimento do Volta Grande –

Acovog –, com sede no Município de Itanhomi, 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° 2.892/2008

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Desenvolvimento do

Volta Grande – Acovog –, com sede no Município de Itanhomi.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Desenvolvimento do Volta Grande – Acovog –, com sede no Município de Itanhomi.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
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Sala das Comissões, 1º de abril de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ronaldo Magalhães.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.907 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.907/2008, de autoria da Deput ada Elisa Costa, que declara de

utilidade pública a Associação Comunitária Nossa Senhora do Desterro Unidos sem

Terra, com sede no Município de Jordânia, foi aprovado em turno único, na forma

original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.907/2008

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Nossa Senhora do Desterro

Unidos sem Terra, com sede no Município de Jordânia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Senhora do Desterro Unidos sem Terra, com sede no Município de Jordânia.

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

Sala das Comissões, 1º de abril de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ronaldo Magalhães.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.909 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.909/2008, de autoria da Deput ada Maria Lúcia Mendonça, que

declara de utilidade pública o Conselho Central de Cataguases da Sociedade de São

Vicente de Paulo, com sede no Município de Cataguases, foi aprovado em turno

único, na forma original.

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

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

Interno.
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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° 2.909/2008

Declara de utilidade pública o Conselho Central de Cataguases da Sociedade de

São Vicente de Paulo, com sede no Município de Cataguases.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Con selho Central de Cataguases da

Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município de Cataguases.

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

Sala das Comissões, 1º de abril de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ronaldo Magalhães.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.911 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.911/2008, de autoria do Deput ado Antônio Júlio, que declara

de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mato Verde

– Apae de Mato Verde –, 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° 2.911/2008

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

Apae – de Mato Verde, com sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Pais e Amigos dos

Excepcionais – Apae – de Mato Verde, com sede nesse Município.

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

Sala das Comissões, 1º de abril de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Gilberto Abramo.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.915 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.915/2008, de autoria do Deput ado Dinis Pinheiro, que declara

de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Santo Antônio, com sede no

Município de Sarzedo, 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° 2.915/2008

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Santo Antônio,

com sede no Município de Sarzedo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Santo Antônio, com sede no Município de Sarzedo.

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

Sala das Comissões, 1º de abril de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.916 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.916/2008, de autoria do Deput ado José Henrique, que declara

de utilidade pública o Projeto Vida, com sede no Município de Conselheiro Pena, 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° 2.916/2008

Declara de utilidade pública a entidade Projeto Vida, com sede no Município de
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Conselheiro Pena.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Projeto Vida, com sede no

Município de Conselheiro Pena.

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

Sala das Comissões, 1º de abril de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.917 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.917/2008, de autoria do Deput ado Gilberto Abramo, que

declara de utilidade pública o Centro de Formação da Criança e do Adolescente –

Cenfor –, com sede no Município de Juiz de Fora, foi aprovado em turno único, com a

Emenda n° 1.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.917/2008

Declara de utilidade pública o Centro de Formação, Defesa e Proteção da Criança e

do Adolescente – Cenfor –, com sede no Município de Juiz de Fora.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Cen tro de Formação, Defesa e

Proteção da Criança e do Adolescente – Cenfor –, com sede no Município de Juiz de

Fora.

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

Sala das Comissões, 1º de abril de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.930 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.930/2008, de autoria do Deput ado Ivair Nogueira, que declara
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de utilidade pública a Associação dos Desempregados do Município de Betim –

ADMB –, com sede no Município de Betim, foi aprovado em turno único, na forma

original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.930/2008

Declara de utilidade pública a Associação dos Desempregados do Município de

Betim – ADMB –, com sede no Município de Betim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Desempregados do

Município de Betim – ADMB –, com sede no Município de Betim.

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

Sala das Comissões, 1º de abril de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.940 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.940/2008, de autoria do Deput ado Ademir Lucas, que declara

de utilidade pública a Associação Comunitária dos Amigos do Entorno do Estádio

Independência e Adjacências – Aameia –, 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° 2.940/2008

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Amigos do Entorno do

Estádio Independência e Adjacências – Aameia –, com sede no Município de Belo
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Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária dos Amigos

do Entorno do Estádio Independência e Adjacências – Aameia –, com sede no

Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Comissões, 1º de abril de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.944 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.944/2008, de autoria do Deput ado Delvito Alves, que declara

de utilidade pública a Associação de Bairros Varginha, São Francisco, Nova Cap e

Guará 1 – Asmob –, com sede no Município de Morada Nova 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° 2.944/2008

Declara 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.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art 1° - Fica declarada de utilidade pública a Asso ciação dos Moradores dos Bairros

Varginha, São Francisco, Nova Cap e Guará 1 – Asmob –, com sede no Município de

Morada Nova de Minas.

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

Sala das Comissões, 1º de abril de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.976 /2009
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Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.976/2009, de autoria do Deput ado Eros Biondini, que declara

de utilidade pública a Associação Mãe de Pentecostes, com sede no Município de

Caratinga, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.976/2009

Declara de utilidade pública a Associação Mãe de Pentecostes, com sede no

Município de Caratinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Mãe de Pentecostes, com

sede no Município de Caratinga.

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

Sala das Comissões, 1º de abril de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Gilberto Abramo.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 7/4/2009, as seguintes comunicações:

Do Deputado Zezé Perrella, notificando sua ausência do País no período de 6 a

17/4/2009. (- Ciente. Publique-se.)

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento da Sra. Maria Minervina

Pinheiro, ocorrido em 3/4/2009, em Presidente Olegário. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 14 DE ABRIL DE 2009

ATAS

ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 8/4/2009

Presidência dos Deputados José Henrique, Weliton Prado e Fábio Avelar

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

(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 3.218 a

3.221/2009 - Requerimentos nºs 3.586 a 3.597/2009 - Requerimento do Deputado

João Leite e outros - Comunicações: Comunicações das Comissões de Transporte,

de Segurança Pública, de Saúde e de Educação e da Comissão Especial das Serras

da Calçada e da Moeda - Registro de presença - Oradores Inscritos: Discursos dos

Deputados Carlin Moura, Weliton Prado, Fábio Avelar, André Quintão e Domingos

Sávio - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Questões de

ordem - Designação de Comissões: Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a

Indicação, Feita pelo Governador do Estado, do Nome do Sr. José Osvaldo

Guimarães Lasmar para o Cargo de Diretor-Geral da Agência de Desenvolvimento da

Região Metropolitana de Belo Horizonte - Comunicação da Presidência - Leitura de

Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimento do Deputado João Leite

e outros; deferimento - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

Rodrigues - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Ana

Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Arlen

Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos Mosconi - Célio

Moreira - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Elmiro Nascimento -

Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gilberto Abramo -

Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira

- Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira

- Maria Lúcia Mendonça - Maria Tereza Lara - Neider Moreira - Pinduca Ferreira -
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Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Tiago

Ulisses - Vanderlei 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 Sargento Rodrigues, 3º-Secretário, nas funções de 2º- Secretário,

procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente (Deputado Weliton Prado) - 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 3.218/2009

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Santo Antônio do Amparo 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

Amparo o imóvel de propriedade do Estado situado na Avenida Ananias Luiz de

Avelar, nº 200, Centro, nesse Município, com área de 690m² (seiscentos e noventa

metros quadrados), registrado sob o nº 13.369, a fls. 132 do Livro 3-B-2, do Cartório

de Registro de Imóveis da Comarca de Bom Sucesso.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo destina-se à

ampliação e implementação de um posto de saúde.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 8 de abril de 2009.

Domingos Sávio

Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo autorizar o Estado a doar ao

Município de Santo Antônio do Amparo o imóvel de propriedade do Estado situado na

Avenida Ananias Luiz de Avelar, nº 200, Centro, nesse Município, com área de 690m²

(seiscentos e noventa metros quadrados), registrado sob o nº 13.369, a fls. 132 do

Livro 3-B-2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Bom Sucesso.

No referido imóvel há uma área construída de 123m² (cento e vinte e três metros

quadrados), onde funciona uma unidade do Programa de Saúde da Família, que é

gerido e administrado pelo Município. Com a doação do imóvel ao Município de Santo

Antônio do Amparo, a administração municipal poderá implementar a sua ampliação e

conseqüentemente ampliar o atendimento à população, que será beneficiada com a

medida.

Apresentamos este projeto devido ao seu grande alcance social, esperando contar

com o apoio dos nobres pares desta Casa para a sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.219/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Combate à Violência

Urbana – Asccov –, com sede no Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

à Violência Urbana – Asccov –, com sede no Município de Uberlândia.

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

Sala das Reuniões, 8 de abril de 2009.

Luiz Humberto Carneiro

Justificação: A Associação Comunitária de Combate à Violência Urbana, entidade

sem fins lucrativos, tem caráter assistencial, cultural, beneficente, filantrópico e

político-comunitária.

Sediada no Município de Uberlândia, tem como finalidade fomentar a união e

organização dos moradores dos bairros locais, para lutar por seus direitos e pela
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melhoria de sua condição de vida, promover cursos de informática, de corte e

costura, de culinária e preparatórios para concursos, visando à melhoria da renda

familiar, e apoiar e realizar atividades culturais, sociais, esportivas e de lazer, além de

promover a assistência social para as comunidades mais carentes, enfatizando a

família como forma de proteger as crianças e os adolescentes, zelar pela

conservação dos bens de uso comunitário, firmar convênios com instituições de

ensino público ou privado para a instalação de cursos profissionalizantes e atividades

dirigidas aos jovens fora do período letivo, e lutar contra qualquer ato de violência,

principalmente contra idosos, crianças, adolescentes ou portadores de necessidades

especiais.

Diante da importância de suas atividades, esperamos contar com o apoio dos

nobres para a aprovação deste projeto de lei, que pretende declará-la de utilidade

pública.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.220/2009

Declara de utilidade pública a Sociedade Musical Carlos Gomes, com sede no

Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Musical Carlos Gomes,

com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 8 de abril de 2009.

Wander Borges

Justificação: A Sociedade Musical Carlos Gomes é uma entidade civil sem fins

lucrativos, fundada em 11/7/1896, com o escopo de difundir e ampliar a sublime arte

da música.

A entidade em comento apresenta as finalidades estatutárias seguintes: manter

uma banda de música e uma orquestra, divulgar a arte musical, promover festas

direcionadas ao engrandecimento de seu patrimônio, manter uma escola de música,
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promover e participar de festas, eventos musicais e palestras.

A análise das ações executadas pela entidade revela que a difusão da música é

desenvolvida paralelamente com a melhoria da qualidade de vida da comunidade,

uma vez que ministra cursos de música a crianças, adolescentes e adultos da região,

bem como promove apresentações gratuitas com a finalidade de incentivar a

divulgação das manifestações culturais.

As ações de musicalização desenvolvidas pela entidade objetivam despertar e

desenvolver o gosto pela música, estimulando e contribuindo para a formação de

crianças e adolescentes carentes.

É de notar, ainda, que as atividades de propagação da música decorrem da

realização de palestras, intercâmbios culturais com entidades congêneres,

apresentações gratuitas, participações em procissões, quermesses, festas juninas,

carnaval e demais eventos folclóricos.

A música é constituída basicamente por uma sucessão de sons e silêncio

organizada ao longo do tempo, sendo considerada uma manifestação cultural e, por

muitos, uma forma de arte.

Ressalte-se que, a música não se restringe a mera associação de sons e palavras,

ao revés, configura um diferencial nos processos de aprendizado, pois desperta o

indivíduo para um mundo mais prazeroso e satisfatório, que repercute no intelecto e

no corpo, facilitando o aprendizado e a socialização das crianças.

Contamos com o apoio desta Casa ao reconhecimento do nobre trabalho

desenvolvido pela entidade.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.221/2009

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Martinho Campos 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 Martinho

Campos o imóvel de propriedade do Estado de Minas Gerais situado na Avenida
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Coronel Pedro Lino, 657, Centro, com área de 2.000m² (dois mil metros quadrados)

registrado sob o nº 26.357, a fls. 95 do Livro 301 do Cartório de Registro de Imóveis

da Comarca de Pitangui.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo destina-se à

construção de unidades da administração municipal de Martinho Campos.

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

Sala das Reuniões, 8 de abril de 2009.

Domingos Sávio

Justificação: Este projeto de lei tem por objeto fazer a doação ao Município de

Martinho Campos de imóvel de propriedade do Estado de Minas Gerais situado na

Avenida Coronel Pedro Lino, 657, Centro, com área de 2.000m², registrado sob o nº

26.357, a fls. 95 do Livro 301 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de

Pitangui.

Atualmente o imóvel está cedido ao Município de Martinho Campos através do

Termo de Cessão de Uso nº 1260.1.00, e funcionam ali as Secretarias Municipais de

Esporte, Lazer e Turismo; de Educação; de Desenvolvimento Social; de Cultura e

Proteção ao Patrimônio Histórico.

O Município tem interesse em utilizar esse imóvel para melhorar o funcionamento

da administração municipal, instalando ali unidades da administração, em virtude da

extensão do imóvel.

Em face do exposto, apresentamos este projeto, devido ao seu grande alcance

social, esperando 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.

REQUERIMENTOS

Nº 3.586/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Cesec Professora Hermelinda Toledo - Centro

Estadual de Educação Continuada de Ensino Fundamental e Médio pela

comemoração de seu 25° aniversário de fundação. (- À Comissão de Educação.)

Nº 3.587/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à Associação Mineira dos Criadores de Zebu - AMCZ - de
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Curvelo pelos 68 anos de sua fundação e pela 66ª Exposição Agropecuária e

Industrial de Curvelo, a ser realizada de 11 a 17/5/2009. (- À Comissão de Política

Agropecuária.)

Nº 3.588/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Consórcio dos Municípios do Lago de Três Marias -

Comlago - pelos oito anos de sua fundação. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 3.589/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à Companhia de Telecomunicações do Brasil Central -

CTBC -, empresa do grupo Algar, pelos relevantes serviços prestados na área de

telecomunicações, no Estado e em todo o Brasil. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 3.590/2009, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado pedido de providências para que sejam

destinados recursos objetivando a melhoria das instalações e das condições de

funcionamento no fórum do Município de Conceição das Alagoas; e para que sejam

oferecidas melhores condições de trabalho aos seus servidores. (- À Comissão de

Administração Pública.)

Nº 3.591/2009, da Comissão de Assuntos Municipais, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Transportes pedido de providências para a inclusão,

no Programa Links Faltantes, do trecho da estrada que liga Pedra Dourada a Vieiras,

com o objetivo de garantir o acesso à Zona da Mata, interligando a microrregião de

Tombos e a região de Muriaé. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 3.592/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Ministério do Trabalho pedido de providências para a fiscalização

das relações trabalhistas entre a Construtora Santa Bárbara e seus funcionários, na

obra de construção do Hospital da Unimed, no Bairro Santa Efigênia, em virtude das

denúncias encaminhadas a essa Comissão. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 3.593/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado à Corregedoria da PMMG pedido de providências para apurar

denúncia, encaminhada a essa Comissão, de agressão praticada por policiais

militares contra o Sr. Rafael de Jesus Silva, trabalhador da Santa Bárbara

Engenharia, em 23/3/2009, bem como para identificar os referidos policiais.
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Nº 3.594/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado à Promotoria dos Direitos Humanos pedido de providências para apurar

denúncia, encaminhada à Comissão de Direitos Humanos, de agressão praticada por

policiais militares contra o Sr. Rafael de Jesus Silva, trabalhador da Santa Bárbara

Engenharia, em 23/3/2009. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

REQUERIMENTO Nº 3.595/2009

- O Requerimento nº 3.595/2009 foi publicado na edição do dia 9/4/2009.

REQUERIMENTO Nº 3.596/2009

- O Requerimento nº 3.596/2009 foi publicado na edição do dia 9/4/2009.

REQUERIMENTO Nº 3.597/2009

- O Requerimento nº 3.597/2009 foi publicado na edição do dia 9/4/2009.

- É também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado João Leite e outros.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Transporte,

de Segurança Pública, de Saúde e de Educação e da Comissão Especial das Serras

da Calçada e da Moeda.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, nas galerias, de alunos do

projeto de extensão do Instituto Isabela Hendrix. Esperamos que aprendam o

caminho e venham aqui muitas e muitas vezes, para que realmente esta seja a Casa

do povo. Parabenizamos a monitora Alessandra, do Programa de Educação para a

Cidadania da Assembleia Legislativa, que faz um trabalho belíssimo, o qual temos

acompanhado de perto.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Exmo. Sr. Presidente, ilustre Deputado Weliton Prado,

Sras. Deputadas, Srs. Deputados, público presente, telespectadores da TV

Assembleia, faço aqui uma análise sobre dois fatos que têm relação entre si, apesar

de as aparências não o demonstrarem.

O primeiro fato diz respeito à visita do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na

segunda-feira, a nossa querida Montes Claros, aonde foi inaugurar a fábrica de
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biodiesel da Petrobras.

O segundo fato, ocorrido hoje pela manhã, é o pedido de demissão do Presidente

do Banco do Brasil, Sr. Antônio Francisco de Lima Neto, e sua substituição pelo Vice-

Presidente da instituição, Sr. Aldemir Bendine.

No caso de Montes Claros, importante repisar que o Presidente Lula apresenta

postura acertada ao utilizar nossas estatais - especialmente a Petrobras - para

promover o desenvolvimento econômico e, de forma especial, as regiões mais

carentes do Brasil. A inauguração da fábrica de biodiesel, sem dúvida nenhuma,

transformará a cidade, ela será pólo de desenvolvimento, fomentando o Norte de

Minas, uma região muito importante para o Estado e para o Brasil. Através dessa

ferramenta pública que é a Petrobras, essa fábrica favorecerá a agricultura familiar e

também a produção de energia limpa e renovável para desenvolver o País.

Nessa visita o Presidente assinou importante decreto instalando a ZPE,

beneficiando a cidade de Teófilo Otôni, no Vale do Mucuri, divisa com o alto, o baixo

e o médio Rio Doce, e o Vale do Suaçuí, também regiões esquecidas pelos governos,

sempre vistas com muito descaso. O último ciclo de desenvolvimento da região do

Mucuri ocorreu na época do saudoso Teófilo Otôni, grande desenvolvimentista, mas

depois disso a região ficou esquecida.

Por isso, a instalação da ZPE será um salto importante para o crescimento. É

preciso que estejamos atentos. o Presidente Lula fez a parte dele, assinou o decreto;

agora o Estado precisa envolver-se mais, ajudar o governo federal a implementar de

fato a ZPE, utilizando mecanismos de geração de ciência e tecnologia, usando

instituições do Estado como a Fapemig, a Uemg, a Unimontes, para também

ajudarem a alavancar o desenvolvimento tecnológico da região.

Considero muito positiva a visita do Presidente Lula, porém um fato chamou a

minha atenção e causou-me desconforto: o Presidente Lula recomendou que os

Municípios também apertem o cinto, pois terão de dividir a conta da crise financeira,

especialmente a redução do repasse do Fundo de Participação dos Municípios -

FPM. Não se pode prescindir desse raciocínio de que os Municípios têm que apertar

ainda mais o cinto e diminuir seus investimentos, porque hoje, neste período de crise,

a área pública está sendo fundamental para impulsionar a economia. As pessoas, em
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função da crise, estão muito retraídas, e o gasto na área privada está muito contido.

Agora, o setor público é que está alavancando a economia, e isso está acontecendo

no mundo inteiro.

Então, não há que se falar em apertar mais o cinto dos Municípios; não podemos

concordar com isso. Para se ter uma idéia, nos últimos três meses - janeiro, fevereiro

e março - houve redução no repasse das verbas do FPM da ordem de 12,57% em

termos reais. Com isso, a situação dos Municípios se agravou ainda mais, porque

houve também a redução do IPI, em que pese ter sido importante para alavancar um

setor fundamental da economia brasileira, que é a cadeia produtiva automobilística.

Tal cadeia tem peso significativo na economia nacional, pois corresponde a 23%, em

média, do PIB brasileiro. A redução do IPI tem um lado positivo porque a cadeia

produtiva da indústria automobilística é reforçada, mas o que ocorre é que os

Municípios brasileiros e mineiros são prejudicados com essa redução. Assim, é

fundamental pensarmos em uma política de reposição de perdas de verbas do FPM.

Esse é o eixo central. Não podemos retirar recursos dos Municípios para socorrer um

outro setor da economia sem uma política de reposição.

É por isso, Sr. Presidente, que nosso partido, o PCdoB, está muito preocupado com

a situação. Ainda hoje está-se discutindo em Brasília uma importante medida

provisória feita pelo Presidente Lula: a Medida Provisória nº 460/2009, que institui o

programa Minha Casa, Minha Vida, que prevê a construção de 1 milhão de casas

populares. Nosso partido apresentou uma emenda a essa medida provisória,

justamente preocupado com essa reposição das perdas do repasse de verbas do

FPM, preocupado com os Municípios, com Prefeitos e Prefeitas recentemente eleitos

ou reeleitos, que estão retomando agora suas administrações e que não podem

conviver com uma perda de quase 13% do seu repasse. Entendemos que seria

importante fazer uma reposição da perda de verbas do FPM. Por isso, a emenda

apresentada pela Bancada do PCdoB na Câmara Federal diz que o repasse do FPM

não pode ser inferior ao do mesmo mês do ano anterior, ou seja, não pode ser inferior

ao que foi repassado no ano de 2008.

Mas o grande questionamento que todos estão fazendo é o seguinte: como faremos

para garantir de onde virá o dinheiro para essa reposição da perda de verbas do
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FPM? A resposta para nós é muito clara: pensamos que a reposição deve vir do

superávit primário, que é aquela economia que o Estado e a União fazem e que é

responsável hoje por R$66.000.000.000,00 por ano para pagar serviços dos juros da

dívida pública brasileira. Pensamos que esse superávit primário é responsável pela

crise, que essa política de “financeirização” da economia é responsável até mesmo

pela falência de alguns modelos econômicos. Se continuar do jeito que está, a

economia brasileira não conseguirá responder, não conseguirá ter sua atividade

retomada. Achamos que é preciso mexer no superávit primário para que possamos

socorrer os Municípios mineiros e fazer essa reposição.

Esse tema, Sr. Presidente, vem sendo muito debatido pelos setores, pelos

economistas brasileiros, pelos economistas mais progressistas deste país. Tive a

oportunidade de participar de um debate com diversos economistas que têm uma

visão desenvolvimentista e pude aprender e verificar alguns conceitos importantes.

Na ocasião, assisti à palestra do economista Aloísio Teixeira, da Universidade

Federal do Rio de Janeiro, hoje Reitor, que lembra questões fundamentais que nem

sempre são mostradas na mídia. Os investimentos estatais foram essenciais para a

chegada de grande capital ao País. Sem a destinação de maciços recursos públicos

para o desenvolvimento da siderurgia e da energia, os investimentos estrangeiros

poderiam ter tomado outro rumo. Esse economista se refere especialmente às

décadas de 40, 50 e 60, quando o desenvolvimentismo no Brasil foi mais acentuado.

Segundo ele, na atual crise, o governo deve destravar a máquina pública, amarrada

pelas imposições da Lei de Responsabilidade Fiscal e pelo superávit primário. Aí está

a essência do problema. Quem vai salvar Montes Claros, Teófilo Otôni e o Norte de

Minas é a estatal brasileira Petrobras. Para salvar o nosso Município, precisamos

exatamente de mexer no superávit primário. A origem e a solução do problema estão

aí.

O Deputado Wander Borges (em aparte)* - Deputado Carlin Moura, quero

parabenizá-lo pelo discurso. A grande questão é que o modelo adotado está

equivocado. No início do ano, quando a crise econômica se avizinhava, o Presidente

da República disse que era necessário gastar. Agora manda os Prefeitos apertarem

os cintos. Isso é contraditório; é monstruoso. Parece que as pessoas não estão vendo
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o que está acontecendo no País. A redução do IPI é danosa aos Municípios. Traz um

incremento da atividade das montadoras, mas os empresários do setor não se

comprometeram a garantir empregos. O fato é que a medida está gerando caos nas

Prefeituras. Há que ressaltar que o modelo de distribuição tributária do Brasil precisa

ser reavaliado. Ora, o que é dinheiro público? É o fruto do esforço de milhões e

milhões de brasileiros que vai para o caixa dos governos federal, estadual e

municipal, com uma grande diferença: praticamente 70% de tudo o que se arrecada

vão para as mãos do governo federal.

Estou vindo de uma reunião com alguns Prefeitos. Todos lamentam que o governo

só sabe fazer programa. É programa disso, é programa daquilo, para comprar

computador, carro, isso ou aquilo. Mas não há dinheiro para custeio, para recursos

humanos. E o dinheiro fica vinculado sem que as Prefeituras possam gastá-lo.

Realmente isso precisa ser reavaliado.

Vi a emenda do Partido de V. Exa. É preciso tomar cuidado. No ano que vem, isso

terá de mudar, porque, se ficar como no ano anterior... Neste ano, a arrecadação está

péssima. Precisamos ser extremamente inteligentes. O Brasil viveu, em 2006 e 2007,

o que viveu a economia mundial. Foi um dos melhores momentos da história. Parece

que o País está voltando para 2000, 2001, 2002.

Parabenizo V. Exa. mais uma vez. Temos de acudir as Prefeituras, especialmente

as pequenas, que não agüentam mais. Quanto ao programa das casas populares, a

regra vale apenas para Municípios de 100 mil habitantes. Isso quer dizer que, além

da demanda reprimida nos Municípios acima de 100 mil habitantes, haverá um foco

migratório naqueles próximos a esse número. Todos estão às portas das Prefeituras

querendo saber como podem conseguir uma casa. As pessoas necessitam de mais

esclarecimentos. É preciso uma logística mais consensual, que realmente atenda o

cidadão quando for à Prefeitura, para que receba uma resposta imediata. O

lançamento de programas é legal, mas infelizmente nem sempre as coisas

acontecem. Existe interregno entre o que se fala e o que realmente é realizado. Muito

obrigado.

O Deputado Carlin Moura* - Agradeço as suas palavras, nobre Deputado Wander

Borges.
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O governo federal deve fazer a sua parte, desde que não se esqueça dos

Municípios. A questão fundamental, no meu modo de ver, nem é tributária, mas

financeira: a forma como o Estado brasileiro é financiado e a forma como esse fundo

da tributação é dividido hoje favorecem o grande capital, a política de juros. Mexer no

superávit primário é de fundamental importância.

Para concluir, outro fato que considero alvissareiro é a substituição do Presidente

do Banco do Brasil, para que outro Presidente entre com a missão precípua de

diminuir os “spreads” bancários do Banco do Brasil, que são a diferença entre a taxa

básica de juros e a taxa de juros que o banco privado e o banco público cobram do

consumidor brasileiro. Diminuir a taxa de juros e os “spreads” bancários no Brasil é

fundamental para alavancar a economia brasileira e não deixar que os Municípios

percam sua arrecadação, com as perdas do Fundo de Participação dos Municípios,

que precisam ser repostas.

O Brasil está no caminho certo, mas precisa avançar mais. Avançar mais significa

fazer com que as instituições públicas, o financiamento público e a economia cresçam

cada dia mais. Esse é o grande debate da atualidade. O tempo não nos permite

aprofundar-nos mais nesse debate, mas pretendemos fazê-lo constantemente neste

Plenário da Assembleia Legislativa.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - Com a palavra, o Deputado Weliton

Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Mais uma vez, gostaria de saudar todos e todas.

Estive ontem na Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel -, na data marcada

para a revisão anual da tarifa de energia da Cemig. Eu e o Deputado Federal Elismar

Prado apresentamos várias contribuições em defesa dos consumidores e contra a

proposta da Cemig, que solicitava um reajuste de 31,79%. É um verdadeiro abuso.

Não há como comparar com nenhum índice inflacionário. No ano passado,

conseguimos uma grande vitória com a primeira redução, em 56 anos, do valor da

tarifa de energia elétrica da Cemig, redução essa da ordem de 17,11%. Naquele

momento, avisamos que haveria inclusive a possibilidade de uma revisão maior.

Apresentamos várias propostas que foram acatadas pelos Diretores da Aneel.
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Parabenizo o Diretor-Geral, Sr. Nelson Hubner, que acatou nossas propostas, entre

elas, o questionamento da redução do ano passado, que deveria ter sido maior.

Conseguimos provar com documentos, demonstrativos e análises profundas da

planilha da Cemig, do ponto de vista técnico. Outra proposta acatada pela diretoria da

Aneel foi relativa ao recálculo entre o reajuste provisório e o definitivo, e afirmamos

ainda que o reajuste médio provisório de 17,11% deveria ter sido de 19,83%. A

diretoria acatou, e apresentamos outra proposta de redução da conta de consumo de

combustíveis. O que significa redução da conta de consumo de combustíveis? É

cobrado, nas contas de luz de todos os consumidores de Minas Gerais, um valor para

subsidiar a compra do óleo usado nas termelétricas, o qual chega a 30%. Houve um

corte de 30% desse valor.

Foi mais uma proposta acatada pela Aneel. Conseguimos aprovar essa proposta

também, mas apresentamos uma outra que objetivava rejeitar o pedido da Cemig,

não só por ser um valor exorbitante, mas também tendo em vista os lucros que a

empresa obteve no ano passado, de R$1.900.000.000,00. Isso não é pouco dinheiro.

Ela está batendo recordes atrás de recordes. Para se ter uma idéia, de 2004 a 2008 a

Cemig teve lucro de mais de R$8.000.000.000,00, dos quais mais de

R$5.000.000.000,00 foram para os acionistas, muitos dos quais pertencentes ao

capital internacional. Nem brasileiros são e faturaram, nos últimos anos, em torno de

R$5.000.000.000,00, enquanto a população aqui está sendo penalizada.

A energia da Cemig é uma das mais caras do Brasil, além de termos o ICMS mais

alto do País, chegando a 42% da conta, com a cobrança por dentro. É isso mesmo:

42% do valor cobrado nas contas de energia elétrica dos consumidores residenciais

vão para o pagamento do ICMS. Isso é um valor altíssimo, é o mais alto do Brasil.

Lembro aqui que Tiradentes foi esquartejado por lutar contra a cobrança do imposto

do quinto por parte da Coroa. Um quinto corresponde a 20%; então, o valor do ICMS

nas contas de energia elétrica residenciais é mais do que o dobro de um quinto.

Repito, Tiradentes foi esquartejado por lutar contra a cobrança de 20% a título de

imposto sobre o ouro encontrado. Hoje, nas contas de energia das residências das

donas de casa, dos trabalhadores mineiros, são cobrados 42% de ICMS.

Acho que, neste momento de crise, o governo do Estado poderia dar uma
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contribuição às prefeituras desonerando do ICMS suas contas de energia elétrica, o

que seria uma forma de aliviar e colaborar de forma significativa com todos os 853

Municípios do Estado.

Houve um ponto que foi o mais polêmico. A Cemig solicitou o reajuste de 31,79%.

Questionamos isso, pois, além do lucro exorbitante, há a baixa qualidade da energia.

Falou-se muito que Minas Gerais tinha uma energia de qualidade. Hoje isso não é

mais realidade. Temos sérios problemas, entre eles a manutenção das redes, que é

totalmente precária. Tenho aqui vários exemplos que mostram o prejuízo que muitos

trabalhadores têm, principalmente os produtores rurais. Quando há queda de energia,

o serviço não é restabelecido. Com isso, os produtores perdem leite, carne, iogurte e

queijo. Então, é um prejuízo muito grande para produtores e pequenos comerciantes.

Tenho aqui vários exemplos da baixa qualidade dos serviços oferecidos, apesar da

publicidade feita pela empresa, as quais tentam, de certa forma, esconder a

realidade. Os apagões são freqüentes; o fechamento de laboratórios, oficinas e

agências de atendimento também.

Questionamos um outro ponto. A Cemig queria mais de R$140.000.000,00 para

custos operacionais. Por que querem esse valor, se estão fechando os escritórios no

interior? Além da precariedade do serviço, ela contribui também com o desemprego.

Mais de 7 mil servidores perderam o emprego nos últimos anos. Há falta de

manutenção na rede e demora nos procedimentos de restabelecimento dos serviços

prestados pela empresa.

Na verdade, quando há problema na rede, a pessoa liga, mas não consegue ser

atendida. A Cemig solicitou quase R$3.000,00 para cada atendente comercial. É um

salário muito alto para um serviço, realmente, de baixa qualidade. Questionamos

esses valores porque não condizem com a realidade, principalmente no interior, em

cidades pequenas. Se estão fechando os escritórios, onde trabalharão os

atendentes? O consumidor paga, portanto, valor superior à qualidade do serviço

prestado. Em 2008 e 2009, houve, em média, 13 horas de interrupções de

fornecimento de energia e, em diversos Municípios, o restabelecimento do serviço

demorou mais de três dias, com excessivas falhas no atendimento ao consumidor,

conforme foi noticiado pela imprensa de Minas Gerais. Em uma determinada tarde -
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está aqui a data -, centenas de Municípios da região Norte, da região Central e

também da Região Metropolitana de Belo Horizonte ficaram sem energia elétrica por

mais de três horas. Segundo a imprensa, esse período foi o suficiente para causar

transtornos e prejuízos à população. Houve atraso na produção das fábricas;

comprometimento da qualidade de produtos derivados do leite, como queijos, que

ficam deformados com o calor e precisam ser descartados; danos em equipamentos

de informática, máquinas e eletrodomésticos; paralisação dos trabalhos - até o

Judiciário teve que parar -; fechamento de estabelecimentos comerciais, escolas e

bancos; problemas com caixas eletrônicos; semáforos apagados; pessoas presas no

elevador; início de incêndio em uma operadora de telefonia etc. Tenho aqui dezenas

de outros exemplos no Triângulo Mineiro, na Região Metropolitana, em Ribeirão das

Neves. O Ministério Público, em uma audiência na Assembleia Legislativa, identificou

a falta de compromisso e responsabilidade da empresa de tomar todas as

providências para blindar seu equipamento e impedir que a população seja

prejudicada.

A Cemig não tem justificação para isso, pois tem muito lucro mesmo. Como disse,

somente no ano passado teve um lucro de R$1.900.000.000,00. Apresentamos,

portanto, essas várias propostas tanto à Aneel quanto à Cemig. Solicitamos que o

reajuste fosse zero ou, no máximo, abaixo da inflação. Conseguimos que, nos

próximos 12 meses, ficasse em 4,87% para as residências, os pequenos comércios e

as pequenas indústrias, o que é um valor muito menor do que o desejado pela

empresa, que era de quase 32%, ou seja, quase 1/3 do valor da conta. Não sei onde

estavam com a cabeça. Conseguimos impedir e definir um reajuste abaixo da

inflação: 4,87%.

No momento em que fiz a defesa da nossa posição, estávamos presentes apenas

eu e o Deputado Federal Elismar Prado. Nem o Presidente do Conselho de

Consumidores estava presente para defender os trabalhadores. O contrário acontece

quando se trata de defender as empresas. Ontem, na Aneel, muitos estavam

presentes para defendê-las, mas, para defender o povo, os consumidores, apenas o

Deputado Federal Elismar Prado e eu estávamos presentes. No momento em que

utilizei a palavra, lembrei-me do D. Luciano Mendes de Almeida, ex-Presidente da
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CNBB, grande lutador pela revisão humanitária do valor da conta de luz. Ele fez

vários apelos à diretoria da Cemig. Foi um grande guerreiro. Alguns meses antes de

falecer, em 2006, concedeu entrevista ao Sindieletro, e fiz questão de ler seu apelo

naquela reunião. Quando lhe perguntaram: “O que o senhor tem ouvido da

comunidade sobre as tarifas de energia elétrica?”, ele respondeu: “Temos encontrado

muito sofrimento. As contas são muito elevadas. Não se trata mais de ter água

quente para o banho, mas de poder acender algumas luzes para enfrentar a noite: os

idosos, para tomar remédio, e as mães, para amamentar os filhos. Muitas pessoas

não têm emprego, ou sua renda não dá nem para sua alimentação. O desconforto é

ter na conta de luz, que passa dos R$70,00, o maior problema de desequilíbrio do

orçamento doméstico. Muitos pedem orientação técnica da Cemig para reduzir o

consumo sem perder o direito à energia, e também não são atendidos”.

Esse é o apelo de D. Luciano, que foi Presidente da Confederação Nacional dos

Bispos do Brasil, um grande guerreiro, pessoa que encabeçou a campanha pela

revisão da tarifa de energia elétrica de Minas Gerais e questionou as contas da

Cemig. E nós prosseguimos com a vitoriosa campanha de D. Luciano, com mais de

500 mil assinaturas e a maior audiência pública da história da Aneel, com um grande

número de contribuições. Houve a participação da população de Belo Horizonte, Sul e

Norte de Minas, Triângulo, Betim, Contagem e Santa Luzia. Conseguimos mais de

meio milhão de assinaturas e uma redução histórica, que muitos duvidavam ser

possível. O valor da conta de luz foi reduzido em 17,11%. Infelizmente não

conseguimos o reajuste zero, mas foi também outra vitória não deixar a Cemig cobrar

um valor exorbitante, de mais de 31%, na conta de luz. Isso mostra como é

importante a participação da população nas audiências públicas, sua mobilização

para a reivindicação de seus direitos. Temos a possibilidade de conseguir os nossos

objetivos, por isso é preciso realmente protestar e, de forma consciente e

transparente, estar mobilizados. Aqui, a nossa bandeira é esta: não ter medo de

perseguição. Sabemos que se trata de empresas poderosíssimas, como a Cemig,

com um faturamento de bilhões. E o nosso compromisso aqui, na Assembleia

Legislativa - tive mais de 121 mil votos -, é defender o povo de verdade. Vamos

continuar a mobilização, vamos fiscalizar toda a planilha de custo apresentada, para
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ver se a empresa, em 2009, cumprirá mesmo o que foi acordado. Vamos estar

também na Aneel - porque o valor é analisado anualmente - a fim de saber se haverá

ou não reajuste para o próximo ano.

Parabenizo o Deputado Federal Elismar Prado e agradeço a ele por estar presente

e ajudar a apresentar as propostas. Conseguimos impedir o aumento de 31% na

conta de luz. O reajuste de 4,87% ainda é muito, mas é menos que a inflação.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Weliton Prado) - Com a palavra, o Deputado Fábio

Avelar.

O Deputado Fábio Avelar* - Sr. Presidente, Deputado Weliton Prado, Sras.

Deputadas, Srs. Deputados, telespectadores da TV Assembleia, público presente,

gostaria de divulgar aqui, na tarde de hoje, um evento importante que ocorreu nesta

Casa no último dia 1º de abril: o lançamento da Frente Parlamentar de Engenharia,

Arquitetura e Agronomia.

Inicialmente, queremos dizer da importância dessa Frente, principalmente no

momento em que enfrentamos essa grave crise mundial. Enxergamos que a

Engenharia poderá ser um instrumento de viabilização de esforços necessários para

vencer esse difícil momento. Consideramos oportuno o lançamento da Frente, por

isso queremos cumprimentar o Deputado Juarez Távora, que teve essa feliz idéia,

pela iniciativa de propô-la a esta Casa, com o apoio de praticamente todos os

Deputados e Deputadas. A Frente Parlamentar de Engenharia, Arquitetura e

Agronomia foi lançada no último dia 1º e contou com a presença de todos os

segmentos das três áreas. Houve também a participação muito significativa do Crea-

MG, com a presença de seu Presidente, o engenheiro Gilson, e de toda a diretoria,

assim como de representantes do Crea de todas as regiões do Estado de Minas

Gerais.

O Crea será, na realidade, o braço direito da Frente Parlamentar de Engenharia,

com a qual fará um trabalho conjunto. Conforme nos informou seu Presidente, a

estrutura do Conselho, que atua em todo o segmento de forma bastante organizada e

planejada, será posta à disposição de nossa Frente. Portanto, acreditamos que a

Frente terá um papel muito importante, qual seja, coordenar e integrar todos os
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assuntos ligados à engenharia tratados nas diversas comissões temáticas desta

Casa. Temos aqui, por exemplo, as Comissões de Meio Ambiente - da qual tenho o

privilégio de ser Presidente -, de Transporte - que terá também uma importante

atuação em nossa Frente -, de Educação e de Administração Pública. Enfim, todas as

comissões temáticas da Assembleia têm uma relação próxima com a engenharia, o

que justifica a necessidade dessa Frente na coordenação desse trabalho.

É importante dizer que, por meio da coordenação-geral da nossa Frente, a cargo do

companheiro Deputado Juarez Távora, serão estruturados quatro importantes

núcleos para facilitar nosso trabalho. O primeiro deles é o Núcleo de Legislação, que

estará, no dia-a-dia desta Casa e do Congresso Nacional, acompanhando todo o

processo legislativo, ou seja, tudo aquilo que está acontecendo em Minas Gerais e no

País, bem como verificando que propostas poderão ser sugeridas em nível de Estado

e da União. Enfim, esse grupo será responsável pela coordenação do processo

legislativo.

Não menos importante será o Núcleo de Tecnologia, do qual serei coordenador.

Esse grupo acompanhará permanentemente o processo tecnológico da engenharia e

sua evolução, as alternativas postas à apreciação da sociedade, as inovações

tecnológicas e as sugestões que porventura surjam para aplicação no processo

legislativo. Além disso, assumirá o importante papel de promover sua divulgação, a

divulgação da modernização dos processos tecnológicos.

O Núcleo de Educação, também não menos importante, será coordenado pelo

Deputado Inácio Franco e terá como papel buscar maior intercâmbio com os

universitários, procurando trazê-los para mais próximo da nossa Casa.

Por fim, teremos o Núcleo Social, que será muito importante no atual contexto de

crise. Esse núcleo se ocupará desse processo, buscando apresentar, evidentemente,

as sugestões necessárias.

Mais uma vez, gostaríamos de contar com o apoio de todos os Deputados que

integram essa importante Frente Parlamentar, que será coordenada e presidida pelo

colega Deputado Juarez Távora, que é engenheiro. Na realidade, essa Frente

congregará aqui todos os Deputados representantes das diversas regiões do nosso

Estado, bem como dos diversos setores da sociedade, todos eles importantes, e não
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só da engenharia.

Queremos também ressaltar e agradecer a participação do Crea, entidade que tem

sido parceira da Assembleia, participando das nossas reuniões, das nossas

audiências públicas e dos nossos seminários, enfim, tem tido participação ativa nesta

Casa, que agora será ampliada com a formação dessa Frente Parlamentar. O Crea é

uma entidade que funcionará como a nossa entidade de apoio, de suporte, que, na

realidade, dará apoio aos nossos trabalhos. Nesta oportunidade, agradeço a

participação do Crea nesse trabalho de parceria, que, com certeza, será realizado de

maneira intensa, a partir do presente momento.

Desde já convoco todas as comissões temáticas da Casa, por seus Presidentes,

para realizarmos um trabalho conjunto, integrado, um trabalho que, na realidade, dará

um grande suporte neste momento de dificuldades. Esta é a nossa primeira fala.

Como segundo assunto, quero dar prosseguimento a um assunto que iniciei na

tarde de ontem, quando infelizmente não tive o tempo necessário. Quero informar,

para os Deputados e para os que nos assistem, que, na tarde de ontem, aprovamos,

na Comissão de Transporte da Casa, a realização de uma audiência pública para

debater a implantação do novo Anel Viário de Contorno Norte para a Região

Metropolitana de Belo Horizonte, o novo Rodoanel.

Desde já, agradecemos também ao Presidente da Comissão, Deputado Gustavo

Valadares, a presteza no atendimento, pois deu prioridade à matéria por entender

que esse assunto precisa ser novamente tratado nesta Casa. Trata-se de um assunto

recorrente, que vem sendo tratado desde o ano de 2003. Naquela oportunidade,

iniciávamos aqui, na Assembleia, uma importante comissão especial, a Comissão dos

Aeroportos, que, com todas aquelas sugestões e propostas para a revitalização do

Aeroporto Internacional Tancredo Neves, sugeriu também, como uma importante

ação, a agilização da implantação desse novo anel, tendo em vista que ele será uma

rodovia, uma via importante para o desafogamento de todo o trânsito, que hoje

obrigatoriamente tem de passar por Belo Horizonte. Esse novo anel foi projetado a

partir de Sabará, no Distrito de Ravenopólis. Ele sairá de Sabará, na BR-381, passará

por Santa Luzia, pelas proximidades do Aeroporto Internacional Tancredo Neves,

cerca de 3km, por Vespasiano e Ribeirão das Neves, pelas proximidades do Ceasa,
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em Contagem, e finalmente chegará a Betim. Vejam os senhores e as senhoras a

importância desse empreendimento como um instrumento para melhorar e facilitar o

acesso ao Aeroporto Internacional Tancredo Neves. Estamos também empenhados a

dar maior viabilidade a essa obra. Como disse, iniciamos em 2003. E tivemos,

durante todo esse período - e já se vão seis anos -, um avanço muito pequeno em

relação a esse empreendimento. No final do ano passado, chegamos a propor a

criação também de uma comissão especial nesta Casa para aprofundarmos sobre o

novo anel rodoviário de Belo Horizonte. Mas, tendo em vista que, naquela

oportunidade, estava sendo veiculado pela imprensa que o processo de licitação

dessa importante obra já estaria sendo iniciado, a Mesa desta Casa houve por bem,

em entendimento com este Deputado, não instalar essa frente, uma vez que essas

obras já estavam prestes a ser iniciadas. Entretanto, recentemente recebemos a

informação de que o processo retornou à estaca zero, mas não fomos informados do

processo licitatório. Ontem a assessoria da nossa 1ª-Secretaria nos avisou que o

DNIT teria encaminhado formalmente à Assembleia um ofício informando que as

obras estariam aguardando alguma pendência relativa ao licenciamento ambiental.

De imediato, procuramos a Secretaria de Meio Ambiente para verificar o que seria

feito para agilizar essas obras. Na realidade, a informação é que o processo já está

concluído, faltando apenas algumas pendências que dependiam de uma ação no

projeto, que ainda não tinham sido encaminhadas àquela Secretaria.

Existiram ainda algumas outras informações - na verdade, informais, devemos

esclarecer isso. Na realidade, o que podemos constatar é que, na atualidade, isso

não foi definido, ou seja, ainda não há nenhuma previsão para o início dessa

atividade, nem neste ano, nem no próximo, o que, de certa maneira, nos deixou

preocupados. Trata-se de uma informação ainda não confirmada, e é por essa razão

que estamos propondo a realização dessa audiência pública, e fomos prontamente

atendidos pela Comissão de Transporte, exatamente para que possamos apurar a

realidade e a situação atual desse importante empreendimento que vai demandar

recursos da ordem de R$800.000.000,00 a R$900.000.000,00. Evidentemente, essa

audiência contará com a participação de representantes do DNIT, do governo do

Estado e, principalmente, de representantes da Secretaria de Meio Ambiente e
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Desenvolvimento Sustentável, a fim de aprofundarmos o nosso conhecimento sobre a

real situação em que se encontra o anel rodoviário.

Gostaria de falar principalmente aos Deputados que atuam na Região Metropolitana

sobre a importância dessa participação, num momento crucial para essa região. Na

semana passada, a agência metropolitana foi lançada formalmente pelo Governador

Aécio Neves, num ato conjunto com a posse da Grambel, uma associação que

integra todos os Prefeitos da Região Metropolitana de Belo Horizonte. A agência

metropolitana desempenhará um papel muito importante no desenvolvimento da

Região Metropolitana.

Nesta oportunidade, gostaríamos de cumprimentar a Grambel, toda a sua diretoria,

na pessoa do seu Presidente, o Prefeito de Lagoa Santa, Rogério César, e também o

novo Presidente e toda a diretoria da agência metropolitana recém-apossada, que

está sendo coordenada pelo nosso querido e competente José Osvaldo Lasmar.

Desejamos a todos sucesso nessa empreitada. A Assembleia estará sempre aberta

para participar ativamente, uma vez que ela também integra o Conselho Deliberativo

da Região Metropolitana, que está subordinado, evidentemente, a essa nova agência.

Esperamos estar cumprindo o nosso papel.

Era o que tinha a dizer. Agradeço a oportunidade. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, Deputado Weliton Prado, hoje

coordenando a reunião, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, telespectadores, com

muita alegria gostaria de registrar a aprovação do Projeto de Lei nº 37/2007, que

institui a Política Estadual de Juventude em Minas Gerais e dá outras providências.

Depois de dois anos de tramitação nesta Casa, o projeto de lei que apresentei foi

hoje conclusivamente aprovado, em 2o turno, com um substitutivo construído em

comum acordo com as Secretarias de Planejamento e Gestão e de Esportes e da

Juventude, portanto um projeto que certamente será sancionado pelo Governador

Aécio Neves.

Reconhecemos a dívida social que o Brasil e este Estado têm com os nossos

jovens. São 51 milhões de jovens em nosso país, na faixa de 15 a 29 anos - uma fase
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estratégica, fundamental para qualquer ser humano: é a fase da conclusão da

experiência acadêmica para muitos; do início da realização de cada vocação

profissional; provavelmente do início da constituição da família. Portanto, é um

período em que o ser humano deve ter acesso a seus direitos básicos de cidadania.

Esse projeto de lei certamente será lei daqui a alguns dias, e uma lei inédita em

nosso país. Tramita no Congresso Nacional projeto de igual teor, que seria válido

para todo o País. Mas, com o acordo político e a contribuição de parlamentares de

todos os partidos, esta Assembleia já fez a sua parte, e Minas Gerais terá a sua lei

estadual antes mesmo que o País tenha a sua lei federal. Essa lei trata de questões

fundamentais, principalmente focadas na educação. Não há uma juventude feliz, uma

juventude que resgate sua auto-estima, sem que tenha acesso ao ensino de

qualidade. E esse projeto de lei prevê, de maneira progressiva, a universalização do

acesso do jovem ao ensino médio público e gratuito, associado a uma formação

técnica profissional que lhe assegure o primeiro emprego. É muito importante que o

jovem permaneça na escola - e hoje, Deputado Doutor Rinaldo, 17% dos jovens

mineiros ficam pela estrada, no meio do caminho, sem concluir o ensino médio - e

possa também trilhar os rumos da universidade, seja nas universidades federais -

como a universidade que Divinópolis tem hoje, por iniciativa do Presidente Lula, com

o curso de Medicina, e a universidade do Mucuri e do Vale do Jequitinhonha, com o

curso de Serviço Social, meu curso, já ofertado em Teófilo Otôni -, seja nas

universidades estaduais - Uemg e Unimontes -, que terão suas vagas ampliadas.

O projeto que aprovamos prevê também o fortalecimento dos programas de

transferência de renda. Hoje temos no âmbito do Estado o Poupança Jovem, ainda

um programa limitado, de abrangência restrita. É fundamental ampliar esse programa

para os demais Municípios de Minas Gerais, associado ao ProJovem, que é um

projeto do governo federal, e ao Bolsa-Família. Um dos motivos da alta evasão

escolar no nosso Estado é exatamente a insuficiência de renda das famílias. Mas

nem só de educação ou de renda vive o jovem. Ele também quer lazer, diversão, arte.

Não para consumir, mas para praticar. E o projeto também prevê o incentivo à prática

desportiva e às atividades culturais. Nesta Minas, que são várias, pois cada região

tem sua vocação e potencialidade, investir na cultura é também investir na juventude.
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É preciso tratar a juventude na sua diversidade. O jovem do meio rural tem demandas

diferenciadas do jovem do meio urbano. O jovem precisa ser respeitado na etnia, na

raça, na diversidade sexual. Precisamos abrir todas as portas possíveis para que os

jovens tenham melhores possibilidades e não sejam cooptados para o consumismo, o

individualismo e o perverso mundo das drogas, pois essas não o levam a lugar

algum.

Então é preciso que o poder público oferte, com qualidade, o acesso ao ensino, às

opções de cultura, lazer, profissionalização e promover a fixação do jovem na sua

própria região. É importante também estimular a participação política da juventude,

considerando não apenas uma política para os jovens, mas uma política pública

executada com os jovens. O projeto prevê o estímulo à realização de conferências de

dois em dois anos, à ampliação do número de conselhos municipais da juventude e

de coordenadorias em cada Prefeitura de Minas, para integrar, em uma ação

intersetorial, as iniciativas voltadas para os jovens e estimular a formação dos

grêmios nas escolas estaduais, com a garantia do espaço político e físico para seu

funcionamento. Daí a importância de elevar a participação e o protagonismo do jovem

nos mecanismos decisórios de políticas públicas.

Portanto, Sr. Presidente, é com muita alegria que, neste mandato, apresentei, como

nosso primeiro projeto, a propositura da lei estadual da juventude, por estar

absolutamente convencido de que não há caminho para o País e para o Estado se

não valorizarmos e resgatarmos as oportunidades para nossos jovens. Não naquele

discurso antigo de que o jovem é o futuro do País, pois ele é o presente do País. Não

o jovem nas drogas, alienado e semi-alfabetizado, mas aquele jovem que desenvolve

seus dons e suas vocações construindo um Estado mais justo, mais solidário, mais

fraterno e bonito. Por isso venho agradecer a cada Deputado e faço especial menção

à Deputada Rosângela Reis, Presidente da Comissão do Trabalho, da Previdência e

da Ação Social. Fizemos um esforço para que esse projeto fosse aprovado no ano

passado, e houve a contribuição efetiva da Deputada. Não foi possível em dezembro,

mas foi possível neste mês de abril.

Este projeto foi discutido também com o Secretário de Governo, Danilo de Castro,

com a Secretária Renata Vilhena e com o Secretário Gustavo Correa. Foi objeto de
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inúmeras audiências públicas no Estado, e, na Assembleia, por intermédio do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, com Roberto Tross, Coordenador de Juventude do

Estado. O projeto foi referendado na 1ª Conferência Estadual de Políticas Públicas de

Juventude de Minas Gerais, que mobilizou 50 mil jovens em todo o Estado. Portanto,

não é um projeto de gabinete, não é simplesmente técnico, é um projeto que tem a

legitimidade de ser protagonizado pela juventude.

Mas não queremos apenas uma lei, queremos que ela seja efetivamente cumprida

pelos governantes do Estado. Que cada jovem tenha acesso ao ensino médio com

qualidade. Que os jovens, principalmente os das regiões mais distantes, tenham

acesso ao ensino superior. Que cada jovem tenha formação qualificada para ter, com

dignidade, acesso ao primeiro emprego; que tenha possibilidade de participar de

atividades culturais, esportivas, de cuidar bem da sua saúde. O jovem não é

simplesmente o futuro, mas a garantia do presente melhor, de Minas melhor, de um

País melhor.

O governo Lula tem feito muito: o ProUni, o ProJovem, a duplicação das vagas nas

universidades federais, o apoio ao jovem trabalhador rural, ao jovem que nos está

acompanhando pela TV Assembleia, ao jovem que hoje tem acesso à agricultura

familiar, ao crédito. Esse jovem não precisa ir para outro Município para cursar a

faculdade ou a universidade, porque muitas vezes há oferta de vagas. Sabemos que

as demandas ainda são muitas. Elas existem, e queremos que essa lei seja

efetivamente realizada, praticada, discutida.

Convoco os jovens de Minas Gerais para que tenham acesso e conheçam essa lei.

Que a Assembleia Legislativa divulgue essa futura lei em breve, porque já fizemos a

nossa parte. Com ela, o jovem poderá avançar em seus direitos de cidadania no

Estado de Minas Gerais.

Concluindo, agradeço ao corpo técnico do nosso gabinete, do nosso mandato, do

nosso núcleo de juventude, ao conjunto de Deputados e Deputadas, ao Deputado

Mauri Torres, Líder do Governo, aos integrantes do Executivo Estadual. É evidente

que essa não é nem será a lei dos nossos sonhos, não é o nosso projeto original,

mas sabemos que esta é a Casa da negociação, dos acertos, dos consensos, onde

governo e Oposição buscam convergir, quando está em primeiro lugar o interesse
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público. Essa será a lei possível, que deverá ser praticada por todos nós,

cotidianamente. Que cada Município tenha o seu conselho municipal, a sua

coordenadoria, a sua política municipal, porque Minas Gerais terá, em breve, a

primeira lei do Brasil que define uma política estadual dirigida para a juventude.

Tenho muito orgulho. O mandato já vale por essa lei, que será em breve

sancionada pelo Governador Aécio Neves. Muito obrigado, Sras. Deputadas e Srs.

Deputados.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Parabenizo o Deputado André Quintão. Realmente, é uma lei

muito importante, um marco para a juventude em Minas Gerais. Como dizia Paulo

Freire, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a

sociedade muda. Certamente essa lei incentivará a participação popular da

juventude.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, caros Deputados e todos que nos

acompanham aqui, na Assembleia mineira, ou assistem aos nossos trabalhos pela TV

Assembleia, quero inicialmente falar da minha preocupação com o trabalho que todos

nós, na vida pública, em todos os níveis institucionais, e, diria até mais, a própria

população temos de fazer para que esta crise que atinge não só o Brasil, mas todo o

mundo não afete principalmente aquele cidadão mais humilde. E, também, para que

ela não torne ainda mais difícil a vida de quem depende de um salário para sobreviver

e não inviabilize as prefeituras, que são quem assiste, de imediato, o cidadão nos

postos de saúde, nas escolas públicas e na infra-estrutura. É preciso reagir a isso.

Não podemos continuar ignorando algo que já traz prejuízos enormes. Milhares de

pessoas estão perdendo o emprego, e a situação está se agravando em vários

Municípios. Não podemos continuar assistindo a declarações de autoridades, nos

mais diversos níveis, não diria ignorando a crise, mas tentando dizer, de alguma

forma, que a situação está sob controle e que as prefeituras têm simplesmente de

apertar o cinto. Agora me refiro, de maneira específica, ao governo federal.

Todos sabem que o governo federal arrecada a maior parte dos impostos que todos

nós, cidadãos, pagamos - aliás, o mais humilde, aquele que tem a menor renda e até
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aquele que ganha o Bolsa-Família, ao comprar o alimento ou qualquer bem de

consumo, paga imposto, pois ele está embutido no preço. Portanto, todos pagam

impostos, e a maior parte deles vai para as mãos do governo federal.

Diante dessa situação de crise, o governo federal agora tomou a atitude de reduzir

o IPI de alguns produtos. O IPI é justamente o imposto que o governo federal divide

com os Municípios e os Estados. A Cofins, por exemplo, que gera uma arrecadação

fantástica para o governo federal, não teve redução alguma. Várias outras formas de

impostos e taxas que o governo federal arrecada não tiveram redução. Ao reduzir o

imposto que teria de dividir com os Municípios, ele agrava a situação lá na ponta. As

prefeituras ficam sem condições até de pagar a folha de pagamento dos seus

servidores e de manter a escola funcionando adequadamente, assim como o posto

de saúde. Então, isso agrava a crise.

Portanto, é preciso que haja por parte do governo federal não apenas discurso, mas

também atitude concreta para auxiliar as prefeituras e dividir, de maneira mais justa, o

imposto que é de todos os brasileiros. Dessa forma, o Congresso Nacional, os

Deputados Federais e os Senadores têm condições de agir. Falam em reforma

tributária a vida inteira, mas não agem. A crise está fazendo aflorar a má distribuição

desses impostos, que não é um problema novo.

Deputada Maria Lúcia Mendonça, há algo também muito grave. A maior parte dos

impostos, no Brasil, é cobrada em função do local onde é produzido o bem de

consumo. Por exemplo, a cidade de Paulínia, que fica em São Paulo e deve ter

menos de 100 mil habitantes, possui uma refinaria e tem uma arrecadação que chega

a ser maior que a de cidades com 300, 400, 500 mil habitantes. A arrecadação, no

Brasil, não ocorre em função do número de pessoas que vivem na cidade. O produto

beneficiado em Paulínia é distribuído por todo o Brasil, e o imposto, arrecadado em

todo o País. Quer dizer, a gasolina e o óleo diesel beneficiados lá são distribuídos no

País inteiro, mas o benefício do imposto concentra-se naquela cidade. Isso

demonstra a distorção da distribuição entre os Municípios. O governo federal tem de

agir.

Essa é a minha primeira ponderação. A segunda reflete a minha grave preocupação

com a saúde pública, desde a prevenção até as internações hospitalares. Hoje me
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reuni com o Secretário Marcus Pestana para levar até ele essa minha preocupação, a

fim de agilizarmos ações e resolvermos o grave problema de Divinópolis. Quando

digo resolver, refiro-me à criação de mais leitos, seja adquirindo-se um hospital de

imediato, seja construindo-se um.

É triste constatar que algumas pessoas, tentando realizar uma ação político-

eleitoreira, ao verem que estamos tomando a iniciativa de ajudar a resolver um

grande problema da cidade, começam a fazer ataque dizendo: “Estão querendo

adquirir ou construir um hospital porque o Deputado Domingos Sávio está

preocupado com a sua reeleição”. Que coisa mais mesquinha! Ora, então não vamos

fazer nada? Se fizermos o bem, se agirmos para resolver um problema por cuja

solução a comunidade está clamando, é porque o Deputado Domingos Sávio, daqui a

um ano e pouco, será candidato? Que atitude mesquinha desses adversários ou

dessas figuras que não merecem nem o título de figura pública.

Para entristecer-me mais ainda, soube que algumas pessoas da Câmara Municipal

nos atacaram, e de forma generalizada, dizendo que os Deputados da cidade nada

fazem para ajudar a resolver os problemas da área de saúde. Gostaria de fazer um

rápido relato, aliás nem trouxe anotação, pois soube agora por telefone dessa

acusação leviana, sem nenhum fundamento. No primeiro dia em que cheguei à

Assembleia, em 2003, comecei a trabalhar por essas causas. Em maio de 2003,

foram destinados R$600.000,00 para convênios a fim de ampliar os CTIs infantil e

adulto do Hospital São João de Deus. No ano seguinte, 2004, consegui que o

governo do Estado considerasse Divinópolis como sede da macrorregião e

começasse a repassar o dinheiro do Pro-Hosp, que até então não havia sido

repassado. Até agora já são mais de R$10.000.000,00 só em recursos do Pro-Hosp.

Há pouco mais de um ano, o Hospital do Câncer vivia no caos, com uma fila de

pacientes precisando ser tratados com quimioterapia e radioterapia, e o volume de

dinheiro destinado por lei não dava nem para a metade da capacidade de

atendimento do hospital, que recebia até R$3.200.000,00 por ano do SUS para

atender todos os pacientes. Conseguimos aumentar esse valor para R$7.000.000,00

por ano desde o ano passado. Transferimos R$1.000.000,00 para a Prefeitura

ampliar o pronto-socorro - as obras já estão concluídas -, o posto de saúde de Ermida
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e o Cersan. Conseguimos um convênio para a Clínica São Bento Menni para

melhorar o atendimento ao portador de sofrimento mental. E por aí afora. São

centenas de ações concretas.

Aí vem alguém e diz: “Não fazem nada!”. Querer denegrir a imagem de outras

pessoas fazendo acusações de forma generalizada, Deputado Doutor Rinaldo, isso,

sim, é uma atitude politiqueira. V. Exa. tem sido um parceiro leal. Juntos temos

enfrentado essa luta para que Divinópolis tenha uma solução para o problema dos

leitos. Se for possível adquirir o hospital e adequá-lo para funcionamento, será ótimo.

Assim salvaremos vidas mais rapidamente. Mas, se isso não for possível, não

estamos obcecados com isso, não. Trabalharemos para construir um outro. Quem

decidirá se vai ser comprado, ou não, não sou eu nem o Deputado Doutor Rinaldo. O

que garantimos com o nosso trabalho foi que o Estado investisse dinheiro nessa

cidade, que é pólo e que não atende somente pacientes de Divinópolis, mas de toda

a região.

Mas não luto somente por Divinópolis. Estou preocupado com o Hospital

Siderúrgica, em Coronel Fabriciano. Aliás, pedimos uma audiência pública, porque

esse hospital não pode ser fechado. O hospital de Santo Antônio do Amparo, que faz

um excelente trabalho, está com dificuldades, e estamos nos empenhando para

ajudar não só esse hospital, mas também o hospital de Moema, que necessita de

apoio, o Hospital do Câncer, que está sendo construído em Passos, para o qual

elaboramos emenda parlamentar. O nosso trabalho não está vinculado a um

processo eleitoral; é permanente e é voltado para causas sérias como as da saúde e

da educação. Às vezes é preciso alterar as nossas vozes para alertar contra aqueles

que, preocupados com a nossa capacidade de trabalhar, de agir, de conseguir

resultado positivo, começam a nos atacar antecipadamente, já pensando numa

eleição que acontecerá no próximo ano. Não estamos preocupados com isso;

estamos preocupados, sim, em cumprir a nossa missão.

Quero concluir, Sr. Presidente, desejando que os dias desta semana que ainda nos

restam sirvam para reflexão, para oração. Estamos numa semana que, nenhum de

nós pode ignorar, é uma oportunidade que o calendário da Igreja Católica nos dá para

oração, para reflexão, para renascermos na Páscoa, na luz do Nosso Senhor.
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Como cristão, creio compartilhar esse sentimento com a maioria da nossa gente,

sejam católicos, sejam evangélicos. Os cristãos acreditam - como ouvi ainda ontem o

Bispo de Itapecerica, D. Zicó, dizer - que as grandes transformações, as grandes

conquistas são fruto de boas causas e de muita perseverança e obstinação. Que

possamos ter, portanto, força e luz para, com perseverança e obstinação, lutar por

boas causas. Que não nos deixemos contaminar pela malícia daqueles que, vendo

nossa luta para ampliar os leitos do SUS ou para conseguir mais um hospital para a

cidade, fazem críticas sem fundamento, uma vez que se preocupam com a questão

eleitoral e se empenham em denegrir a nossa imagem. Essas pessoas deveriam

aproveitar esse momento para refletir sobre o sofrimento das famílias que perdem

entes queridos por falta de vaga no SUS. É por essas famílias que lutamos; não é por

uma causa eleitoral. Esta, da qual não podemos abrir mão, pertence ao ambiente

democrático, mas não está em jogo agora; o que está em jogo é a vida dos cidadãos,

de toda pessoa de bem que vive, conhece e está perto das pessoas que passam por

esse sofrimento. Deve haver união, independentemente de partido ou de cargo

ocupado. Portanto, a causa não é do Deputado Domingos Sávio, do Deputado Doutor

Rinaldo, do Prefeito Vladimir ou do Governador Aécio Neves, mas de todos nós, que

devemos trabalhar para melhorar a saúde pública no País. Obrigado, Sr. Presidente,

pela tolerância de alguns minutos.

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.

Questões de Ordem

A Deputada Maria Lúcia Mendonça - Boa tarde a todos os Deputados e Deputadas,

ao pessoal da Assembleia e ao público que está assistindo aos novos trabalhos neste

momento. Ouvindo o pronunciamento do Deputado Domingos Sávio, não pude

conter-me, calar-me, pelo que vivenciei durante a semana passada. Sr. Presidente,
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estive em uma reunião, em São João Nepomuceno, a convite da Prefeita, Dra.

Edmea, e do Sr. José, Prefeito de Guarani, que coordenaram uma reunião com

aproximadamente 42 Prefeitos, além de outras autoridades. O assunto tratado foi a

dificuldade que as Prefeituras enfrentam nesse momento de queda do FPM - grande

força do Município para cumprir suas obrigações para com os seus munícipes -, que

ocasionou descontrole violento. Há Prefeitos quase decididos a fechar suas

Prefeituras e prestar somente os serviços emergenciais da saúde e da educação.

Nós, Deputados, não podemos nos silenciar nesse momento. Nessa reunião, foi

realizado pelos Prefeitos presentes um manifesto que se encontra no meu gabinete.

Irei encaminhá-lo ao Governador do Estado e aos órgãos federais, uma vez que não

podemos deixar à deriva nossos Prefeitos e nossas Municipalidades, pois o fato

político acontece no Município. É lá que os problemas surgem. No Estado e no

governo federal não há um território de atuação concreto. É preciso entender que o

fato político ocorre no Município. E essa reunião foi muito importante, pois nesse

manifesto os Prefeitos citaram questões sobre as quais precisamos pensar,

mencionaram um problema que vivenciarão agora com a Lei de Responsabilidade

Fiscal, porque o Prefeito, Sr. Presidente, tem que cumprir determinadas obrigações

impostas por essa lei, em especial no que se refere ao pagamento da folha dos

funcionários da Prefeitura. É preciso que nós, Deputados Estaduais e Federais,

tomemos uma atitude para que esses Prefeitos não sejam penalizados. Foi pedido

também que fizéssemos uma manifestação junto aos Promotores, Deputado Arlen

Santiago, nosso querido amigo Deputado Doutor Rinaldo, porque muitas vezes o

Promotor exige que o Prefeito adquira um remédio muito caro, que não está presente

na cesta básica de alimentos nem nos postos de atendimento. E, se o Prefeito não

cumpre, imediatamente ele é punido, sendo levado, às vezes, até a prisão. Não

podemos deixar que isso aconteça; nossos Prefeitos não podem sofrer. Um Prefeito

também tomou a atitude de levantar-se e falar, com muita determinação, sobre as

casas populares, sobre esse engodo, sobre essa propaganda enganosa que está

sendo feita na televisão pelo governo federal. Os Prefeitos, além de todo o sofrimento

por que estão passando, ainda estão sendo crucificados pela população, que quer

casa popular. Mas os Prefeitos não têm como atendê-la, porque somente os
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Municípios com mais de 100 mil habitantes é que receberão esse benefício. Os

Prefeitos estão revoltadíssimos com isso. Portanto, é preciso que também pensemos

para tomar uma atitude. Após essa visita maravilhosa, esse encontro com Prefeitos,

recebemos a visita do Vice-Governador do Estado, acompanhado por Marcus

Pestana, Secretário de Saúde, e até por uma comitiva de Deputados Federais, que

foram à região para inaugurar obras. O nosso grande amigo Prof. Anastasia, Vice-

Governador, foi a Azurita, a Santana de Cataguases, à minha cidade, Cataguases, e

a Visconde do Rio Branco, e ali, juntos, comprovamos a presença do governo do

Estado, que, mesmo neste momento de grandes dificuldades, continua inaugurando

obras que trarão grandes benefícios para a população, como comunidades básicas

de saúde e maravilhosas casas populares. Nessa reunião, um Prefeito do partido de

V. Exa., um Prefeito do PT, levantou-se e disse claramente, com todas as palavras,

que o governo de Minas cumpre o compromisso que assumiu com a população e

que, na realidade, o governo federal tem falhado muito. Nessas visitas feitas com o

Vice-Governador, fomos a Tabuleiro para somar esforços com a população a fim de

que seja criado um centro de recuperação. O que eles querem realmente é a criação

de uma escola profissionalizante para a reintegração de pessoas em tratamento.

Fomos a Montes Claros (Deputado Arlen Santiago, que festa bonita! Parabéns aos

nossos Deputados do Norte de Minas. Que linda a sua cidade! Vamos voltar.).

Ontem, fomos a Paracatu, onde coordenamos mais uma audiência do Plano Decenal

de Educação. Foi a última cidade em que a Assembleia se fez presente. A partir de

agora, o Plano Decenal de Educação será discutido em mais quatro Municípios para

que sejam elaboradas proposições que enriquecerão esse Plano. Encerrando,

aproveito para convidar todos que nos vêem pela TV Assembleia, educadores, pais e

alunos, a participar conosco do encontro que discutirá o Plano Decenal nesta

maravilhosa Assembleia Legislativa, nos dias 13, 14 e 15 de maio. Na ocasião,

votaremos as propostas da comunidade, para enriquecer o nosso plano. Tivemos

uma semana altamente próspera. Não poderia deixar de dizer que a peça principal foi

a visita do Vice-Governador à Zona da Mata, mostrando que agora a região tem

representatividade e que o governo de Minas realmente se faz presente. Muito

obrigada, Sr. Presidente, pela concessão destes minutos para que eu expusesse
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essa alegria que vivenciei. Boa tarde a todos. Um abraço. Tenham uma feliz Páscoa.

Que o renascimento de Cristo na vida de cada um faça com que renasça a sua

própria vida.

O Deputado Arlen Santiago - Fico satisfeito com o fato de V. Exa. estar aqui, nesta

quarta-feira da Semana Santa. Votamos em V. Exa. para que, além do seu mandato,

assumisse a Vice-Presidência. Estava pretendendo falar desde terça-feira. Fiquei

esperando a presença do Deputado Paulo Guedes, mas, como está havendo

desencontro, resolvi responder a acusações injustas, de conteúdo praticamente

imoral, que esse parlamentar tem feito contra pessoas de bem aqui, no Plenário desta

Assembleia. Ele chamou de covarde a Polícia Militar, o Cel. Eli, um dos melhores

Coronéis do Brasil, que comanda a regional do Norte de Minas. Quando fez a

acusação, disse-lhe que não deveria fazê-lo na tribuna, que deveria simplesmente ir

lá e falar com o Coronel. Um pouco mais adiante, ainda não satisfeito com a derrota

ocorrida em Salinas, administrada pelo meu querido Prefeito Zé Prates, do PTB, que

era do PT, foi expulso do Partido porque pregava algo melhor para Minas Gerais, que

é a reeleição de Lula e a de Aécio... No início do seu mandato, o caos já estava

instalado. Um dos problemas dessa cidade centenária era que apenas 20% de suas

ruas eram calçadas. No seu primeiro mandato, com o grande apoio do Governador

Aécio Neves, Zé Prates conseguiu calçar 80% da cidade. Isso significa que a nossa

administração conseguiu fazer três vezes mais do que foi feito em 100 anos, ou seja,

60% em apenas quatro anos. Infelizmente chove pouco no Norte de Minas - quando

chove, é rápido -, e alguns trechos estragaram. O Deputado Paulo Guedes, que é

votado na região, tem o seu partido, veio a esta tribuna e, em vez de levar convênios

para ajudar o povo de Salinas e da região ou buscar recursos para obras junto ao

governo federal, disse que todas as ruas que Zé Prates e o Governador Aécio fizeram

estavam intransitáveis e com calçamento de péssima qualidade. Isso é mentira

deslavada! Qualquer auditoria pode ser feita lá. Não houve estrago sequer em 5% do

muito que foi feito. Acontece que 5% de muita coisa acaba sendo muita coisa. Agora

que as chuvas estão acabando, sem gerar um custo a mais para o contribuinte, as

firmas estão refazendo o que já havia sido terminado. Além disso, temos visto o

Prefeito de Manga em uma campanha insidiosa contra um homem de bem, que é o
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Prefeito Quinquinha. Um empresário vitorioso, uma pessoa que assumiu a Prefeitura,

em apenas um ano moralizou Manga e logo depois foi para a reeleição. O Deputado

Paulo Guedes, que é daquela cidade, apesar de ter transferido seu título para Montes

Claros, tinha um irmão Vereador que acabou se juntando com todos os seus inimigos

do passado - o ex-Prefeito Humberto, que foi cassado, o ex-Prefeito Haroldo -,

colocou seu irmão de vice na chapa e perdeu a eleição por mais de 1.500 votos de

diferença. O pior é que, infelizmente, a população de Manga, que deu a Paulo

Guedes 6 mil votos, acabou não reelegendo seu irmão para Vereador, como também

não elegeu seu irmão em São João das Missões. Fiquei sabendo que o Deputado

Paulo Guedes veio ao Plenário falar que o Prefeito Quinquinha está contra estradas

na região. Pelo contrário! Temos lutado muito pela BR-135, e o povo da região não

votou em Fernando Henrique Cardoso porque, nos oito anos do seu mandato, num

convênio com Minas Gerais, o Governador Eduardo Azeredo e o nosso querido Vice-

Governador Walfrido dos Mares Guia fizeram 60km dessa estrada de Januária a

Itacarambi. E não fizeram mais. Uma estrada federal que não foi delegada a Minas

Gerais. Errou muito o Presidente Fernando Henrique Cardoso. Acontece que a região

votou maciçamente na primeira vez no Presidente Lula, acreditando que o Deputado

Paulo Guedes, do partido do Presidente Lula, daria um jeito de sensibilizar o

Presidente a fazer essa estrada. Quatro anos se passaram do primeiro governo do

Presidente Lula, mais três anos do segundo mandato, e, na semana passada, o

Diretor do DNIT ligou para o DER, que já cedeu o projeto, que já cedeu a licitação

para que a BR-135, que liga Itacarambi a Montalvânia, pudesse ser terminada. Em

vez de vir para este Plenário falar mal dos outros, as pessoas deveriam fazer um

trabalho mais incisivo, inclusive em Brasília. O DNIT ligou para o José Hélcio pedindo

que nós, mineiros, convencêssemos três mineiros que estão no Ibama, do partido do

Deputado Paulo Guedes, que acabaram não dando a autorização federal, do Ibama,

para que a estrada pudesse ser feita. Tem licitação, tem tudo; faz quatro anos que

essa história se arrasta dessa maneira.

Queremos também dizer que o Governador Aécio Neves está construindo mais de

30 escolas em São João das Missões, muito bem administradas pelo Prefeito Zé

Nunes, índio, do Partido dos Trabalhadores, que tem feito uma grande administração
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com a Câmara, com o Vice-Prefeito. Estamos lutando para melhorar a qualidade da

saúde indígena lá, visto que a Funasa não tem ajudado o Zé Nunes adequadamente

para atender ao seu pessoal. O governo do Estado, que tem o problema da

educação, está fazendo isso lá. Mas a BR-135, que levaria o asfalto a São José das

Missões, não é feita, e o povo desse Município fica bastante aflito porque era para ela

estar pronta. Quero dizer ao povo de Manga, de Januária, de Montalvânia que agora

que vimos que infelizmente o Deputado Paulo Guedes não teve como resolver o

problema dessa estrada, vou praticamente me mudar para Brasília, me juntar aos

Deputados Federais e aos Senadores de Minas Gerais com o objetivo de remover os

entraves para que a BR-135, que ligará Itacarambi à minha querida Montalvânia,

possa ser feita. Falou-se aqui que estão tentando uma estrada, por meio do

Proacesso, de Miravânia a Cônego Marinho, uma das regiões, Deputado Weliton

Prado, quase inacessíveis. Essa estrada, de Miravânia a Cônego Marinho e a

Januária, é a lógica, pois o povo de Miravânia quer o hospital em Januária, quer a

Unimontes em Januária, e a ponte do rio está em Januária. Então o projeto foi feito.

Em Minas Gerais, têm sido feitas muitas obras. Hoje se faz primeiro o projeto

executivo. O de Conêgo Marinho a Miravânia está praticamente pronto. Será

apresentado aos nossos amigos, companheiros indígenas, pois a estrada passará ao

lado da reserva ou dentro do fundo da reserva, que é de 50.000ha, se eles aceitarem.

Vamos lutar para aumentá-la em mais 25.000ha, ou seja, mais 50%.

Conte comigo, povo de São João das Missões, para que possamos fazer isso.

Vocês que votaram no Deputado Paulo Cesar, hoje Prefeito de Nova Serrana, contem

comigo para trabalharmos junto à Funai e aumentarmos a reserva, dando melhores

condições de sobrevivência para todos. Já estamos buscando recursos, tanto na

Ruralminas quanto no DER, para ajudá-los a conservar as estradas municipais e

oferecer um transporte escolar da melhor qualidade. Estive ontem com o João Filocre

para conseguirmos mais ônibus, mais “vans” para o transporte escolar. Da mesma

forma, na semana passada, caros amigos de São João das Missões, estive com o

Secretário de Educação, um rapaz índio, competente, e com a Secretária Renata

Vilhena, que ordenou fosse promovido um esforço concentrado, sob as ordens do

Anastasia e do Aécio, para atender cada vez mais essa cidade, que não foi atendida
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pelo Proacesso porque a estrada é federal e não foi delegada a Minas Gerais. Gasta-

se hoje um ano para se fazer um projeto de estrada. O de Miravânia a Cônego

Marinho já está pronto. Caso haja entraves a esse projeto, que vai fazer com que

uma região se insira no mundo moderno, não teremos Miravânia com asfalto, pois

não haverá nenhum outro. Não dá tempo de fazer mais um projeto de um ano, depois

a licitação, e a obra ficar pronta antes do término do mandato do Governador Aécio.

Estamos fazendo, por exemplo, a licitação de Montalvânia até Juvenília, no

Proacesso, e não sabemos se esse asfalto vai ligar Juvenília até algum lugar

asfaltado, pois ligará até a BR-135, que o governo federal não consegue liberar,

apesar de estar no PAC.

Caro Deputado Paulo Guedes, que tem uma história bonita de vida, homem lutador,

que chefiou o DNOCS, um órgão importante para Minas Gerais, em quem muitas

pessoas votaram, chega de falar mal dos outros, vamos trabalhar! Se você não

estiver dando conta sozinho, me chame e eu o ajudo a trabalhar. Não gostaria de

estar falando aqui essas palavras de novo, Deputado Paulo Guedes e povo dessa

região, que fica à margem esquerda do rio e que precisa de muito trabalho, como o

asfalto que está sendo feito de Januária até Cônego Marinho, Bonito de Minas, e de

outras obras importantes. A educação, Deputado Weliton Prado, na região de

Januária, era uma das piores do País. Estamos fazendo um esforço concentrado

naquela cidade, com um trabalho da Superintendente Tânia e da Secretária Vanessa.

O João Filocre vai lá mensalmente e se reúne com as pessoas. As obras estão sendo

feitas. Há muitas melhorias, entre elas, a aceleração do ensino.

Vamos trabalhar e cuidar dessa grande obra, que é a BR-135. Vamos nos juntar

aos Deputados Humberto Souto, Márcio Reinaldo, enfim, aos Deputados que são

votados naquela região para fazermos um esforço concentrado a fim de que essa

obra saia. Temos de ter a tranqüilidade histórica de saber que, num momento, a roda

está por cima e, no outro, está por baixo. Fiquei impressionado quando, um dia, numa

reunião da bancada do Norte, com o Vice-Governador Anastasia, o Deputado chega

lá depois, pois é sempre convidado a participar de tudo o que é de interesse do Norte,

mesmo sendo um Deputado de Oposição ao governo de Minas, e, ao final, diz:

“Anastasia, tenho 6 mil votos em Manga, mas não consigo levar um prego para lá; o
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Arlen Santiago tem pouco mais de 200 e leva obra todos os dias”. Realmente,

estamos junto com o Prefeito Quinquinha, a Câmara e várias outras pessoas. Há

muita obra. Na cidade onde o Deputado Paulo Guedes nasceu, São José das Traíras,

estamos terminando um posto de saúde. Falta apenas ligar a luz. Vamos começar

agora a calçar todas as ruas. O dinheiro já está na conta do Prefeito. Vamos fazer

também uma pracinha maravilhosa. A estrada municipal, encascalhada, já foi feita.

Estamos trabalhando em toda a região. No meu querido Brejo de São Caetano,

vamos ter uma reunião da Copasa, no dia 14, para ver se a empresa assume o

serviço para melhorar o fornecimento de água. Em Nhandutiba, estamos trabalhando

para melhorar a escola. O governo do Estado já melhorou muito a Escola Olegário

Maciel. Vamos consertar Petrônio Portela, Tancredo Neves. Daqui a pouco, estarei

com o Dr. Gilberto para levar mais essas obras para lá. Portanto, se o governo do

Estado está fazendo muito e o Deputado Paulo Guedes não consegue buscar essas

obras no governo federal, posso ajudá-lo. O Prefeito está pronto para receber todo

convênio que o governo federal enviar e que o Deputado Paulo Guedes buscar,

assim como os recursos das emendas que o Aécio Neves tem pagado para todos os

Deputados. Se você estiver precisando, posso ajudá-lo. Não fique falando mal dos

outros, pois não estamos aqui para isso. Os mineiros, principalmente os daquela

região sofrida, querem obras, e, quantas mais levarmos, estaremos fazendo o melhor.

Atacar o Prefeito de Salinas, que nunca lhe fez mal nenhum, não é o caminho. Ele

era do seu partido, mas esse mesmo partido não o defendeu de maneira nenhuma

quando precisava de apoio para levar a Unimontes até lá. Hoje, esta é uma realidade:

já vamos começar a construção, com o apoio do Deputado Reginaldo Lopes, petista,

votado pelo Prefeito de Salinas. Por meio de uma emenda de bancada, levaremos

para lá o prédio da Unimontes. Esse é o trabalho a ser feito, em vez de vir para cá e

xingar Prefeito, ex-Prefeito etc. O povo mineiro não agüenta tanta xingação, ele quer

resultados. Deputado Paulo Guedes, estamos aqui. Enviarei a V. Exa. as notas

taquigráficas. Não vim aqui para atacá-lo, de maneira alguma. Você chama os outros

de covardes, diz que não estão fazendo nada e que estão querendo se beneficiar.

Fica parecendo que Thomas Edison, ao inventar a lâmpada, queria apenas iluminar

sua casa. Não é assim. O invento beneficia todo o mundo. Graças a Deus, tenho
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trabalhado bastante. Infelizmente, não tenho nenhuma fazenda na região, nem em

qualquer outra, que possa ser beneficiada com asfalto. O Deputado Paulo Guedes

pode tentar dar uma demonstração para São José das Traíras e procurar convencer o

Governador Aécio Neves a mudar o traçado de um programa maravilhoso com o

objetivo de asfaltar todas as estradas do Norte de Minas? Vamos ter que tentar

mudar e fazer um projeto para enganar o povo, pois não será realizado? Não. Em

São José das Traíras, com Quinquinha, Arlen Santiago, Humberto Souto, Aécio

Neves e Antônio Anastasia, haverá calçamento, posto de saúde, Projeto Clarear, Luz

para Todos. A Cemig, no dia 14, começa novamente. Haverá melhor qualidade de

vida. Esta Assembleia tem que dar respostas ao povo de Minas Gerais, e não

simplesmente ficar xingando um ou outro porque não gosta do Prefeito. Quantos

Prefeitos precisamos ajudar apesar de sermos da Oposição? Agora mesmo, em São

João do Paraíso, o Prefeito faz oposição a mim, mas tive quase 3 mil votos e estou

tentando levar obras para a cidade, como acontece com várias outras. Lá mesmo, em

São Francisco, o padre é do PT e votou com o Deputado Paulo Guedes. Meu grupo,

do PTB, lançou um candidato contra ele. Passada a eleição, sabemos que há uma

população do outro lado do rio e já a contemplamos nas emendas do Deputado Inácio

Rodrigues. Por intermédio da Emater, já colocamos água em 55 comunidades.

Fizemos fábricas de doce, de rapadura. Enviamos recursos que já estão na conta do

Prefeito, Pe. José Antônio, meu adversário político. Consegui junto ao governo Aécio

Neves R$120.000,00 para fazer uma ponte a fim de melhorar o transporte escolar.

Essa deve ser nossa resposta ao povo que vota conosco, e preciso responder a

muita gente, pois sou o Deputado mais votado de todos os tempos no Norte de

Minas. Não é correto vir para a tribuna xingar os Prefeitos Zé Prates e Quinquinha,

dois exemplos de homens honrados e trabalhadores, assim como o Prefeito Bila, de

Miravânia. Não sei se o Prefeito Zé Nunes vai aceitar o nosso pensamento político,

mas o nosso gabinete, que tem sido freqüentado pelo pessoal que trabalha com ele,

está às ordens. Foi uma alegria receber os índios xacriabás, de São João das

Missões, na minha casa, no sábado passado, para traçarmos um trabalho para

melhorar a qualidade de vida daquele povo. Lá não há votação, mas quero trabalhar

para aquela região, como estamos trabalhando para Itacarambi, para onde já
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conseguimos liberar uma verba de R$480.000,00 para construção de uma ponte, em

apoio ao Prefeito Rudimar, que é parceiro do Deputado Paulo Guedes. Estamos

ajudando, mas, se isso causa tanta raiva nele, acho que ele tem de expressar a raiva

de outra maneira, trabalhando mais, indo a Brasília buscar obras e atendendo a

população, principalmente a da margem esquerda do Rio São Francisco, que é tão

sofrida e precisa de trabalhar. E os Prefeitos estão sérios e imbuídos, realmente, do

espírito de melhorar a região. Muito obrigado pela sua condescendência, caro

Deputado Weliton Prado, um dos grandes líderes mineiros, uma pessoa que

engrandece este Parlamento. Muito obrigado.

O Deputado Doutor Rinaldo - Gostaria de lembrar que hoje se comemora o Dia de

Combate ao Câncer. Portanto, não poderia deixar de lembrar aqui o trabalho feito

pela Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste Mineiro - Acom. Trata-se de

um brilhante trabalho que atende a toda a Macrorregião do Centro-Oeste, da qual

Divinópolis é a cidade-pólo. Eu e o Deputado Domingos Sávio tivemos o maior prazer

em conseguir dobrar os recursos para essa entidade de atenção ao câncer na nossa

região. A região de Divinópolis contava com uma verba de pouco mais de

R$1.000.000,00 para o combate ao câncer. Através do nosso trabalho, o Governador

Aécio Neves se sensibilizou, e esse valor foi dobrado. Comparando-se às outras

grandes cidades-pólos do Estado, como Uberlândia, Uberaba e Montes Claros,

Divinópolis estava com o valor defasado. Falando em valores doados pelo

Governador Aécio Neves, gostaria de lembrar, Sr. Presidente, que as eleições dos

próximos anos parece que já começaram, uma vez que atendi um telefonema do

diário da nossa cidade, jornal “Agora”, que citou nomes de Vereadores com quem não

trabalhamos, dizendo que o Governador Aécio não investe na sociedade. Então, esse

fato de dobrar os recursos para o tratamento de câncer na região Centro-Oeste foi

iniciativa do Governador Aécio Neves, por meio do trabalho deste parlamentar e do

Deputado Domingos Sávio. Nosso Governador está empenhado em resolver a

questão da falta de leitos do SUS em Divinópolis, que atende também grande parte

da região Centro-Oeste, por meio da aquisição do Hospital Santa Mônica ou da

construção de um hospital público. A aquisição do Hospital Santa Mônica foi

considerada, em audiência pública, a melhor opção para resolver a questão da falta
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de leitos, visto que seria uma solução imediata. Nesse caso, assim que o hospital for

comprado, no outro dia já estará atendendo os pacientes do SUS. Para tanto, será

feito um convênio, até que se realize concurso público. Na audiência pública, todos

optaram pela aquisição do Hospital Santa Mônica. No entanto, agora estão dizendo

que será melhor construir um hospital. Por que não sugeriram isso na audiência

pública, já que estávamos lá para ouvir todos os presentes? Quanto à compra do

Hospital Santa Mônica, a escolha se deu por unanimidade. É claro que o Governador

Aécio Neves vai comprá-lo pelo preço real, nem mais nem menos. Para isso, a lei tem

de ser cumprida. Assim, três empresas farão uma avaliação. Não basta decidir: “Vou

lá comprar, o valor é tanto”. Ao ser oficializada pelo Secretário Pestana, a comissão

para a aquisição do hospital terá a incumbência de levantar os custos reais. Até

agora, todo valor anunciado é informal, especulativo, não há nada oficial. Sabemos

que o Governador Aécio Neves, o Vice-Governador Anastasia e o Secretário Pestana

estão empenhados nessa questão. Ademais, eu e o Deputado Domingos Sávio temos

trabalhado nesta Casa, desde o primeiro dia de mandato, para resolvermos a questão

do SUS. Antes, não tínhamos a opção de adquirir o Hospital Santa Mônica,

pensávamos apenas em construir um hospital ou em investir no Hospital São João de

Deus. Agora, surgiu essa opção que foi discutida em audiência pública e escolhida

por unanimidade. Todos sabem da urgência de se resolver esse problema e do caos

em que se encontra a cidade por causa da falta de leitos do SUS, mas, agora,

questionam a compra do Hospital Santa Mônica, opção escolhida pela opinião pública

e que coincide com a vontade do Secretário Pestana. Sr. Presidente, além da

aquisição do Hospital Santa Mônica, se Deus quiser, ou da construção do hospital

público, ressaltamos também que os recursos do Hospital do Câncer foram dobrados.

Além disso, mais de R$1.000.000,00 de verbas deste parlamentar foram investidos

em Divinópolis, no Hospital São João de Deus, no Hospital do Câncer, na Adortrans,

no Instituto Helena Antipoff etc. Ou seja, é dinheiro do governo do Estado repassado

por meio de minhas emendas parlamentares. Estamos trabalhando pela área da

saúde de Divinópolis e região. Todas as cidades vizinhas contam com recursos do

Estado, viabilizados por meio de emendas deste parlamentar. Portanto, o Governador

Aécio Neves é sensível aos problemas de saúde do nosso Município e está, sim,
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atendendo nossas reivindicações. Agora, ao que nos parece, começaram a forjar as

eleições, pois estão falando que os parlamentares não trabalham, que o governo não

olha por Divinópolis, mas esquecem-se do investimento de cerca de R$20.000.000,00

que já se encontram em caixa para solucionar esse problema. Sr. Presidente, muito

obrigado pela concessão da palavra.

Designação de Comissões

O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial

para Emitir Parecer sobre a Indicação, Feita pelo Governador do Estado, do Nome do

Sr. José Osvaldo Guimarães Lasmar para o Cargo de Diretor-Geral da Agência de

Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte - Agência RMBH. Pelo

BSD: efetivo - Deputado João Leite; suplente - Deputado Lafayette de Andrada; pelo

BPS: efetivo - Deputado Doutor Rinaldo; suplente - Deputado Sebastião Costa; pelo

PT: efetivo - Deputado André Quintão; suplente - Deputada Maria Tereza Lara; pelo

PMDB: efetivo - Deputado Vanderlei Miranda; suplente - Deputado Gilberto Abramo;

pelo DEM: efetivo - Deputado Gustavo Valadares; suplente - Deputado Jayro Lessa.

Designo. Às Comissões.

Comunicação da Presidência

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário de comunicação da Presidência

cujo teor foi publicado na edição do dia 9/4/2009.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Transporte - aprovação, na 5ª Reunião Ordinária,

em 7/4/2009, dos Requerimentos nºs 3.528/2009, do Deputado Inácio Franco, e

3.530/2009, do Deputado Juninho Araújo; de Segurança Pública - aprovação, na 6ª

Reunião Ordinária, em 7/4/2009, do Requerimento nº 3.542/2009, da Comissão de

Direitos Humanos; de Saúde - aprovação, na 3ª Reunião Extraordinária, em 7/4/2009,

dos Requerimentos nºs 3.497 e 3.498/2009, da Comissão de Turismo; e de Educação

- aprovação, na 6ª Reunião Ordinária, em 8/4/2009, dos Projetos de Lei nºs

3.028/2009, do Deputado Inácio Franco, e 3.082/2009, do Deputado Alencar da

Silveira Jr., e do Requerimento nº 3.527/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; e da

Comissão Especial das Serras da Calçada e da Moeda - informando a conclusão dos
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seus trabalhos (Ciente. Publique-se.) e encaminhando o seguinte relatório final:

RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO ESPECIAL DAS SERRAS DA CALÇADA E DA

MOEDA

I - Introdução

Nos últimos anos, com o “boom” de desenvolvimento da mineração no Brasil e no

mundo, decorrente de forte pressão de mercados compradores de “commodities”

minerais, especialmente minério de ferro para suprir indústrias de transformação, há

expressivo esforço de pesquisa em busca de minerais metálicos em todas as áreas

promissoras. Nesse contexto, é natural que o Quadrilátero Ferrífero, uma das mais

tradicionais áreas produtoras de minério de ferro e de outros metais, seja alvo dessas

pesquisas, que visam a assegurar fontes de suprimento para os mercados nacional e

internacional.

Desse modo, a inversão de capitais voltados para a localização de novas jazidas

tende a se realizar com foco direcionado para objetivos meramente econômicos, sem

os devidos cuidados com as demais riquezas naturais, como a cobertura vegetal, com

o patrimônio decorrente de atividades humanas pretéritas ou mesmo com os registros

de vida animal e vegetal de depósitos fossilizados.

Esses são aspectos que, quando envolvidas localidades de excepcional beleza

cênica e natural, como as Serras da Calçada e da Moeda, próximas da Capital do

Estado e inseridas na Área de Proteção Ambiental Sul Região Metropolitana de Belo

Horizonte - APA Sul RMBH -, hoje sob intenso interesse para a pesquisa mineral,

criam condições para o afloramento de conflitos por usos aparentemente

incompatíveis, como é o caso da atividade minerária e da preservação de mananciais

próprios para abastecimento humano e de sítios de grande beleza cênica, como os

Campos Ferruginosos e suas plantas e animais raros ou sob risco de extinção.

Como demonstrado no seminário “Minas de Minas”, realizado recentemente, a

atividade minerária se constitui em fator preponderante da economia de Minas

Gerais. Nas duas serras existem diversas áreas onde está autorizada a realização de

pesquisa e lavra mineral. O fato tem sido alvo de muita atenção e, em alguns casos,

de polêmicas envolvendo essa atividade econômica e a necessária preservação

ambiental e cultural. Dessa maneira, é importante registrar que o Instituto Estadual do
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Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais - Iepha-MG -, recentemente, fez o

tombamento provisório da Serra da Calçada como Conjunto Arquitetônico e

Paisagístico. Esse foi o primeiro passo para o tombamento propriamente dito, um

instituto pouco usual como instrumento de preservação em Minas Gerais.

É importante ressaltar que as questões ambientais relacionadas às Serras da

Calçada e da Moeda têm sido objeto de preocupação desta Casa há longo tempo.

Assim, registramos a existência da Proposta de Emenda à Constituição nº 16/2007,

que tem como primeiro signatário o Deputado Dalmo Ribeiro Silva. A proposta de

emenda à Constituição trata do tombamento da Serra da Moeda e se encontra em

apreciação pelo Plenário, em 2º turno, retomando iniciativa que o mesmo autor tivera

com a Proposta de Emenda à Constituição nº 52/2003.

Por sua vez, a preservação da Serra da Calçada é objeto de tratamento pelo

Projeto de Lei nº 1.304/2007, do Deputado Délio Malheiros. O projeto propõe a

anexação da Serra da Calçada ao Parque Estadual da Serra do Rola-Moça, como

forma de ampliar os limites daquela unidade de conservação. Por razões regimentais,

a matéria foi anexada ao Projeto de Lei nº 124/2007, do Deputado Ivair Nogueira, que

propõe alterações nos limites do parque estadual.

Dessa forma, esta Casa não poderia se eximir de estudar os problemas que

possam ocorrer nas Serras da Calçada e da Moeda, na busca de soluções que visem

a conciliar interesses, e de atuar preventivamente para reduzir os riscos de conflitos

já latentes na região. A Comissão Especial, ao reunir todos os segmentos

interessados, propõe, ao fim de seus trabalhos, meios de conciliar a atividade

minerária com a conservação ambiental e cultural, observando o binômio

desenvolvimento e sustentabilidade.

Os trabalhos da Comissão Especial, suas conclusões e recomendações estão

descritos neste relatório, que contém: os aspectos e fatos que levaram à constituição

da “Comissão Especial das Serras da Calçada e Moeda”, denominação reduzida de

sua denominação integral: “Comissão Especial para, no prazo de 60 dias, analisar o

potencial para usos alternativos do solo e do subsolo das Serras da Calçada e da

Moeda, concomitantemente com a preservação dos patrimônios arqueológico,

espeleológico e natural dessas áreas, bem como com a exploração de seu potencial
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ecoturístico”; os trabalhos desenvolvidos e o cronograma em que eles se

desenvolveram, com os temas debatidos em cada reunião, com a relação de

convidados, especialistas e representantes dos diversos segmentos econômicos e

sociais envolvidos com o assunto; um capítulo dedicado a expor os problemas que

motivaram a constituição da Comissão Especial e o conhecimento adquirido durante

os 120 dias de duração dos seus trabalhos; as conclusões e recomendações a que

se chegou como resultado da investigação realizada.

A Comissão Especial, de composição multipartidária, como estabelece o Regimento

Interno da Casa Legislativa mineira, conduziu seus trabalhos sempre pela ótica de

harmonia entre seus integrantes e à luz dos princípios do desenvolvimento

sustentável.

Agradecemos aos demais Deputados membros desta Comissão pela solidariedade,

participação e contribuição efetiva durante os nossos trabalhos; à Mesa da

Assembleia Legislativa de Minas Gerais, pelo apoio e confiança depositados no

relator e na Comissão; ao Iepha, à Semad e ao Sindiextra, pelo fornecimento de farta

documentação que serviu de subsídio para a realização de nossos trabalhos; à

imprensa, que esteve presente em todos os momentos, acompanhando e divulgando

os trabalhos realizados; aos Prefeitos e Vereadores que contribuíram com a voz do

poder público municipal nas questões ambientais afetas aos seus Municípios; ao

Ministério Público, à sociedade e a todos os interessados que deixaram patente sua

preocupação com as Serras da Moeda e da Calçada, por meio do comparecimento

maciço às nossas reuniões de trabalho e do contato direto com o relator.

II - Constituição e objetivos

A requerimento do Deputado Fábio Avelar, esta Comissão Especial foi instituída

com o objetivo de, no prazo de 60 dias, analisar o potencial para usos alternativos do

solo e do subsolo das Serras da Calçada e da Moeda, concomitantemente com a

preservação dos patrimônios arqueológico, espeleológico e natural dessas áreas,

bem como com a exploração de seu potencial ecoturístico.

Compuseram a Comissão, como membros efetivos, os Deputados Sávio Souza

Cruz (Presidente), Jayro Lessa (Vice-Presidente), Dalmo Ribeiro Silva (relator), Almir

Paraca e Fábio Avelar. Como suplentes, foram designados os Deputados Délio
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Malheiros, Gilberto Abramo, João Leite, Leonardo Moreira e Padre João.

A Comissão foi instalada em 8/10/2008, com a eleição do Presidente, do Vice-

Presidente e a indicação do relator. Na reunião do dia 11/11/2008 foi aprovado

requerimento solicitando a prorrogação do prazo por mais 30 dias para a conclusão

dos trabalhos.

Posteriormente, por acordo de líderes partidários, o prazo para a conclusão dos

trabalhos foi estendido mais duas vezes, fixando-se a data de 3/4/2009 como limite

para apreciação do relatório final da Comissão Especial.

III - Trabalhos desenvolvidos

Como o assunto a ser estudado se relaciona a um espaço geográfico de

considerável extensão - no qual se encontram vários Municípios e realidades e

interesses econômicos, sociais e ambientais diversos –, a Comissão conduziu suas

atividades a partir de uma premissa básica: possibilitar a ampla participação de

representantes dos poderes públicos federal, estadual e municipal, de universidades,

de institutos de pesquisa, de empresas e de organizações civis. Para tanto, foram

incentivadas a participar de todas as reuniões, como convidadas permanentes, as

seguintes entidades: Associação Mineira de Defesa do Ambiente - Amda -;

Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais - Amig -; Associação para

Recuperação e Conservação Ambiental em Defesa da Serra da Calçada - Arca-

Amaserra -; Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM -; Escola de

Geologia da Universidade Federal de Ouro Preto - Ufop -; Federação das Indústrias

de Minas Gerais - Fiemg -; Sindicato da Indústria Mineral do Estado de Minas Gerais -

Sindiextra -; Fundação Biodiversitas -; Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e

Recursos Naturais Renováveis - Ibama - (escritório de Minas Gerais); Instituto de

Geociências da Universidade Federal de Minas Gerais - IGC-UFMG -; Instituto

Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais - Iepha-MG -; Ministérios

Públicos Estadual e Federal; Prefeituras Municipais em cujo território se situam as

Serras da Calçada e da Moeda; Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Econômico - Sede -; Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável - Semad -; Fundação Estadual do Meio Ambiente - Feam -; Instituto

Estadual de Florestas - IEF -; Instituto Mineiro de Gestão das Águas - Igam -;
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Secretaria de Estado de Cultura - Sec -; Associação de Condomínios Horizontais -

ACH -; Associação de Proprietários do Retiro do Chalé; Parque Estadual da Serra do

Rola-Moça; Instituto Brasileiro de Mineração - Ibram -; Empresas detentoras de

direitos minerários nas Serras da Calçada e da Moeda.

Foram realizadas oito reuniões nas dependências da ALMG, sendo três destinadas

a palestras de convidados sobre temas previamente divulgados e seguidas de

debates com o público presente. Realizou-se, também, visita técnica às serras,

quando a Comissão vistoriou as áreas objeto das preocupações que deram origem a

este estudo do Parlamento mineiro, tendo como ponto de apoio operacional a mina

de ferro Pau Branco e a localidade de São Caetano da Moeda. As vistorias foram

realizadas por meio de caminhadas de campo intercaladas com vôos de helicóptero,

sendo possível visualizar o Parque Estadual da Serra do Rola-Moça, a Serra da

Calçada e a parte mais central da Serra da Moeda. Essas vistorias, especialmente o

deslocamento aéreo, contaram com a valiosa colaboração do Instituto Estadual de

Florestas - IEF - e da Polícia Militar Ambiental.

III.1 - Reuniões e visita técnica realizadas pela Comissão

Dia: 8/10/2008 - 1a Reunião Especial

Deputados presentes: Sávio Souza Cruz, Jayro Lessa, Dalmo Ribeiro Silva, Fábio

Avelar.

Objetivo: eleger o Presidente e o Vice-Presidente, designar relator e programar os

trabalhos.

Resultado: foram eleitos como Presidente, o Deputado Sávio Souza Cruz; como

Vice-Presidente, o Deputado Jayro Lessa; e como relator o Deputado Dalmo Ribeiro

Silva.

Dia: 16/10/2008 – 1a Reunião Extraordinária

Deputados presentes: Sávio Souza Cruz, Jayro Lessa, Fábio Avelar.

Objetivo: apreciar requerimentos.

Resultado: aprovados os seguintes requerimentos dos Deputados Sávio Souza

Cruz, Jayro Lessa, Fábio Avelar, Dalmo Ribeiro Silva e Almir Paraca, em que

solicitam: sejam convidadas a participar dos trabalhos desta Comissão as entidades

listadas a seguir: Associação Mineira de Defesa do Ambiente - Amda -; Associação
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dos Municípios Mineradores de Minas Gerais - Amig -; Associação para Recuperação

e Conservação Ambiental em Defesa da Serra da Calçada - Arca-Amaserra -;

Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM -; Escola de Geologia da

Universidade Federal de Ouro Preto - Ufop -; Federação das Indústrias de Minas

Gerais - Fiemg -; Sindicato da Indústria Mineral do Estado de Minas Gerais -

Sindiextra -; Fundação Biodiversitas; Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos

Naturais Renováveis de Minas Gerais - Ibama -; Instituto de Geociências da

Universidade Federal de Minas Gerais - IGC-UFMG -; Instituto Estadual do

Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais - Iepha-MG -; Ministério Público

Estadual; Ministério Público Federal; Prefeituras Municipais em cujo território se

situam as Serras da Calçada e da Moeda; Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Econômico; Subsecretaria de Desenvolvimento Minerário; Subsecretaria de

Desenvolvimento Minero-Metalúrgico e Política Energética; Secretaria de Estado de

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; Fundação Estadual do Meio

Ambiente - Feam -; Instituto Estadual de Florestas - IEF -; Instituto Mineiro de Gestão

das Águas - Igam - e Secretaria de Estado de Cultura; seja realizada visita técnica

desta Comissão ao Parque Estadual Serra do Rola-Moça e às Serras da Calçada e

da Moeda.

Dia: 28/10/2008 - 1ª Reunião Ordinária

Deputados presentes: Sávio Souza Cruz, Dalmo Ribeiro Silva, Fábio Avelar.

Objetivo: apreciar requerimento.

Resultado: aprovado o requerimento dos Deputados Sávio Souza Cruz, Dalmo

Ribeiro Silva, Fábio Avelar, Jayro Lessa e Almir Paraca, em que solicitam sejam

convidados para participar dos trabalhos desta Comissão a Associação de

Condomínios Horizontais; a Associação de Proprietários do Retiro do Chalé; o

Gerente do Parque Estadual da Serra do Rola-Moça; o Instituto Brasileiro de

Mineração - Ibram - e os titulares de direitos minerários das Serras da Calçada e da

Moeda.

Dia: 4/11/2008 - 2ª Reunião Ordinária

Deputados presentes: Sávio Souza Cruz, Dalmo Ribeiro Silva, Fábio Avelar, Dinis

Pinheiro, Célio Moreira, Délio Malheiros, Gil Pereira.
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Objetivo: discutir, com convidados, o tema Serra da Calçada: localização e

abrangência; importância ambiental, arqueológica e espeleológica; recursos hídricos:

qualidade e quantidade; impactos gerados pelas atividades ecoturística e econômica;

relações da Serra da Calçada com o Parque Estadual da Serra do Rola-Moça e com

áreas urbanizadas próximas; situação fundiária; atividades econômicas atuais e

potenciais; propostas para sua proteção e desenvolvimento econômico sustentável.

Resultado: foram ouvidos os seguintes convidados: Newton Reis de Oliveira Luz,

Diretor de Mineração, representando o Secretário de Estado de Desenvolvimento

Econômico de Minas Gerais, Raphael Guimarães Andrade; Maria Marta Martins de

Araújo, Vice-Presidente do Iepha-MG, representando o Presidente, Carlos Roberto

Noronha, e o Secretário de Estado da Cultura, Paulo Brant; Marcus Paulo de Souza

Miranda, Coordenador da Promotoria Estadual de Defesa do Patrimônio Cultural e

Turístico, representando o Procurador-Geral de Justiça, Jarbas Soares Júnior; Shirley

Fenzi Bertão, Coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de

Justiça do Meio Ambiente, Patrimônio Cultural, Habitação e Urbanismo do Estado de

Minas Gerais - CAO-MA -: José Fernando Coura, Presidente do Sindiextra; Cristina

Chiodi, Assessora Jurídica, representando a Superintendente da Amda, Maria Dalce

Ricas; Jeanine Baraillon e Marco Aurélio Costa, respectivamente, Presidente e

Membro da Arca-Amaserra; Prof. José Eustáquio Machado de Paiva, da ACH; Edmar

Monteiro, Gerente-Geral do Parque Estadual da Serra do Rola-Moça.

Dia: 11/11/2008 - 3ª Reunião Ordinária

Deputados presentes: Sávio Souza Cruz, Dalmo Ribeiro Silva, Fábio Avelar, Almir

Paraca, Dinis Pinheiro, Délio Malheiros, Irani Barbosa.

Objetivo: discutir, com convidados, o tema Serra da Moeda: localização;

abrangência da área a ser protegida; situação fundiária; atividades econômicas atuais

e potenciais; propostas para sua proteção e desenvolvimento econômico sustentável.

Resultado: Foram ouvidos os seguintes convidados: Newton Reis de Oliveira Luz,

Diretor de Mineração, representando o Secretário de Estado de Desenvolvimento

Econômico de Minas Gerais, Raphael Guimarães Andrade; Maria Marta Martins de

Araújo, Vice-Presidente do Iepha-MG, representando o Presidente, Carlos Roberto

Noronha, e o Secretário de Estado de Cultura, Paulo Brant; Marcus Paulo de Souza
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Miranda, Coordenador da Promotoria Estadual de Defesa do Patrimônio Cultural e

Turístico, representando o Procurador-Geral de Justiça, Jarbas Soares Júnior; Júlio

César Nery, Conselheiro do Sindiextra, e Wilfred Brandt, Presidente da empresa

Brandt Meio Ambiente Ltda., representando o Sr. José Fernando Coura, Presidente

do Sindiextra; Wagner Soares Costa, Gerente de Meio Ambiente da Fiemg,

representando o Presidente, Robson Braga de Andrade; José Eustáquio Machado de

Paiva, representante da ACH; Ângelo Oswaldo de Araújo Santos, Prefeito Municipal

de Ouro Preto; Waldir Silva Salvador de Oliveira, Prefeito Municipal de Itabirito;

Marcelo Pinheiro, Prefeito Municipal de Sarzedo.

Foi aprovado requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja

prorrogado por 30 dias o prazo da Comissão;

Dia: 18/11/2008 -  4ª Reunião Ordinária

Deputados presentes: Sávio Souza Cruz, Dalmo Ribeiro Silva, Fábio Avelar, Dinis

Pinheiro.

Objetivo: discutir, com convidados, as seguintes proposições:

- Projeto de Lei nº 124/2007, do Deputado Ivair Nogueira, que dispõe sobre o

Parque Estadual da Serra do Rola-Moça; Projeto de Lei nº 1.304/2007, do Deputado

Délio Malheiros, que incorpora a Serra da Calçada ao Parque Estadual da Serra do

Rola-Moça; Proposta de Emenda à Constituição nº 16/2007, cujo primeiro subscritor é

o Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que altera o "caput" do art. 84 do Ato das

Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado, que dispõe sobre

o tombamento para fins de conservação e declara monumento natural a Serra da

Moeda.

Resultado: Foram ouvidos os seguintes convidados: Ilmar Bastos Santos,

Subsecretário de Gestão Ambiental Integrada da Semad, representando o Secretário,

José Carlos de Carvalho; Silvério Seabra da Rocha, Gerente de Criação e

Implantação de Áreas Protegidas do IEF; Maria Marta Martins de Araújo, Vice-

Presidente do Iepha-MG, representando o Presidente, Carlos Roberto Noronha, e o

Secretário de Estado da Cultura, Paulo Brant; Adriano Magalhães Chaves,

empreendedor público e Assessor Empresarial da Vice-Governadoria do Estado de

Minas Gerais; Marcus Paulo de Souza Miranda, Coordenador da Promotoria Estadual
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de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico, representando o Procurador-Geral de

Justiça, Jarbas Soares Júnior; Thaís Rego de Oliveira, Conselheira do Sindiextra, e

Marcelo Souza, Consultor Jurídico, representando o Sr. José Fernando Coura,

Presidente do Sindicato; Wagner Soares Costa, Gerente de Meio Ambiente da Fiemg,

representando o Presidente, Robson Braga de Andrade; Jeanine Baraillon,

Presidente da Arca-Amasserra; José Eustáquio Machado de Paiva, representante da

ACH; Edmar Monteiro Silva, Gerente-Geral do Parque Estadual da Serra do Rola-

Moça.

Dia: 27/11/2008 - 2a Reunião Extraordinária

Deputados presentes: Dalmo Ribeiro Silva, Fábio Avelar, Almir Paraca.

Objetivo: apreciar requerimentos.

Resultado: Foram aprovados requerimentos dos Deputados Fábio Avelar, Dalmo

Ribeiro Silva e Almir Paraca em que solicitam: a suspensão dos trabalhos para

análise da documentação e depoimentos recolhidos; a prorrogação do prazo de

funcionamento da Comissão por mais 30 dias.

Dia: 19/2/2009 - 3a Reunião Extraordinária

Deputados presentes: Dalmo Ribeiro Silva, Almir Paraca, Fábio Avelar.

Objetivo: apreciar requerimento.

Resultado: Foi aprovado requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva em que

solicita a prorrogação do prazo de funcionamento da Comissão por mais 30 dias.

Dia: 12/3/2009 - Visita técnica

Deputados presentes: Dalmo Ribeiro Silva, Fábio Avelar, Délio Malheiros.

Local: Serras da Calçada e da Moeda

Objetivo: verificar "in loco" a situação do Parque Estadual da Serra do Rola-Moça e

das Serras da Calçada e da Moeda.

III.2 - Síntese das declarações colhidas em reuniões da Comissão

O Deputado Sávio Souza Cruz, Presidente da Comissão Especial, destacou a

importância da discussão do tema proposto, fazendo cumprir a missão institucional da

Assembleia na qualidade de foro de discussão dos grandes temas de interesse do

Estado e ainda fez um relato de todas as proposições existentes na Casa acerca da

matéria, ressaltando que a existência de uma Comissão Especial para tratar
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especificamente do assunto faz com que ele seja abordado de maneira mais eficaz.

O chamado Vetor Sul da Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH - tem

sido objeto de inúmeras iniciativas, tanto de ação legislativa como de ação política

nos tempos mais recentes, tais como: um projeto de lei que procura diminuir a área

do Parque Estadual da Serra do Rola-Moça; outro que procura incorporar ao Parque

do Rola Moça toda a Serra da Calçada; e, ainda, uma proposta de emenda à

Constituição que busca o tombamento da Serra da Moeda pela via constitucional

(4/11/2008).

O Presidente comentou que as contribuições dos presentes na reunião servirão

como subsídios para que a Comissão recomende ao Plenário a instituição ou não de

proteção adicional, que servirá na orientação dos licenciamentos ambientais e dos

empreendimentos que quiserem ser levados a efeito naquela região, sejam eles de

natureza minerária, imobiliária, industrial ou qualquer outra (11/11/2008).

A Sra. Jeanine Baraillon, Presidente da Associação para Recuperação e

Conservação Ambiental em Defesa da Serra da Calçada - Arca-Amaserra -, destacou

que a organização foi criada por moradores da região sensibilizados com a

degradação da Serra da Calçada e que hoje se preocupam com a degradação do

meio ambiente de toda a região. Tal degradação se deve ao turismo predatório, aos

riscos advindos do crescimento desordenado da RMBH e ao surto da mineração

(4/11/2008).

A Arca-Amaserra acredita que a aprovação do Projeto de Lei n°1.304/2007, que

integra a Serra da Calçada no Parque Estadual da Serra do Rola-Moça, facilitará o

acesso da população, para que todos possam usufruir aquela área de forma

responsável.

A Presidente da associação enumerou critérios que justificam a ampliação do

Parque da Serra do Rola-Moça, a saber: tratar da área de ampliação como um

conjunto paisagístico, que seria a Serra da Calçada; abranger as APPs inseridas na

Serra da Calçada; abarcar os principais elementos de patrimônio histórico e cultural

da Serra da Calçada, com destaque para o forte de Brumadinho, a casa de pedra, as

galerias, as catas e os mundéus das encostas da serra; abranger as áreas, segundo

a metodologia dos biótipos, que são consideradas relevantes ou de alta relevância,
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favorecendo-se a conformação de corredores ecológicos; e considerar a Serra da

Calçada elemento paisagístico e ambiental estratégico do Vetor Sul da Região

Metropolitana de Belo Horizonte (18/11/2008).

O Sr. Marco Aurélio Costa, da Associação para Recuperação e Conservação

Ambiental em Defesa da Serra da Calçada - Arca-Amasserra -, apresentou um dossiê

em defesa da conservação integral da Serra da Calçada, componente da Serra da

Moeda.

A Serra da Calçada é um patrimônio mineiro, com valor incomensurável e

insubstituível, que consegue, ao mesmo tempo, reunir patrimônio natural, geológico,

espeleológico, cultural, turístico e paisagístico. A região é importante também para a

conservação de recursos hídricos, haja vista que os aqüíferos ali existentes

abastecem a RMBH.

O representante aplaudiu a iniciativa do Ministério Público e do Iepha na promoção

do tombamento da área, considerando o patrimônio natural e histórico que ali se

encontram, e comentou as propostas de conservação para a área. Entre elas estão o

Projeto de Lei n° 1.304/2007 e a proposta de criaçã o de uma unidade de conservação

específica, que é o Monumento Natural, através de estudo realizado pelo IEF. Além

disso, há também a proposta de elaboração do plano de manejo para o conjunto

histórico e paisagístico da serra e o apoio à implantação do Geosítio, um projeto da

Secretaria de Ciência e Tecnologia. Na idéia do Geosítio, tem-se a implantação do

museu a céu aberto, a partir de uma proposta desenvolvida pela Astures, com centro

de visitação e centro de extensão e apoio à pesquisa universitária, com o apoio da

UFMG e da PUC-Minas, com laboratórios de geociência, arqueologia, biologia e

turismo (4/11/2008).

A Sra. Maria Marta Martins de Araújo, Vice-Presidente do Iepha, representando o

Presidente, Carlos Roberto Noronha, e também o Secretário de Estado da Cultura,

Paulo Brant, destacou a atuação do Iepha no processo de tombamento da Serra da

Calçada.

A Vice-Presidente falou da riqueza do patrimônio cultural da Serra da Calçada -

especialmente de sua raridade em termos de testemunho do século XVIII, da

ocupação de Minas Gerais - e da riqueza da natureza, principalmente com relação à
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flora existente sobre a canga.

Ainda, comentou o processo de tombamento da Serra da Calçada, que foi aprovado

por unanimidade pelo Conselho Estadual do Patrimônio Cultural, com a

representação de diversas entidades da sociedade civil, em junho de 2008. Desde

então o Iepha vem trabalhando no processo de tombamento, com previsão de

conclusão para 2009 (4/11/2008).

Atualmente, o Iepha tem atuado para identificar nas Serras da Calçada e da Moeda

os conjuntos históricos e paisagísticos de relevância (11/11/2008).

A preservação da Serra da Moeda não seria o desafio de um único órgão de

proteção da área cultural ou da área ambiental. A comunidade também deveria

exercer um papel crucial. Com a expansão urbana, tornam-se necessários

instrumentos efetivos de preservação da Serra da Moeda.

Para a Sra. Maria Marta Araújo, deve-se tentar construir, com o ato declaratório do

tombamento da Serra da Moeda, um instrumento que consiga, baseando-se em todos

os estudos mencionados e em outros que se fazem necessários, identificar nessa

área os pontos frágeis de maior interesse, em termos culturais e ambientais, e as

possibilidades de exploração econômica e ocupação social. Assim, seriam

estabelecidas hierarquias. Deveria haver, ainda, uma gestão cotidiana do poder

público, de órgãos como o Ministério Público e da própria comunidade, que

acompanhasse os fatores degradadores desses patrimônios e dessa paisagem

cultural, a Serra da Moeda.

Diante de um desafio tão grande quanto o da Serra da Moeda, há questões em que

se deve ser intransigente e, outras em que se pode dialogar e encontrar o melhor

caminho. A questão da água é um exemplo em que se tem de ser intransigente. Já a

questão do patrimônio, que seria tida como cultural, assim como o patrimônio

arqueológico, teria sua importância equivocadamente questionada (18/11/2008).

O Promotor Marcos Paulo de Souza Miranda, Coordenador da Promotoria Estadual

de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico, ressaltou as atividades desenvolvidas

pelo Ministério Público na área desde 2007.

O Promotor abordou uma contenda entre a empresa Minerações Brasileiras

Reunidas S.A - MBR - e o Município de Brumadinho pela propriedade do Forte de
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Brumadinho. Essa disputa teve como fim a extinção de uma unidade de conservação

criada pelo Município para proteger essa área, cuja propriedade foi confirmada à

empresa.

Foram comentadas as denúncias de degradação e de realização de atividades de

sondagem mineral proibidas na Serra da Calçada, ambas procedentes. Constatou-se

que na região existem 24 cavernas sofrendo impacto com essas ações. Nessas

cavernas foram verificados cinco sítios arqueológicos com vestígios pré-históricos.

Ainda, a perícia apontou o impacto desses furos de 200m de profundidade no entorno

de 12 cavidades naturais e no entorno imediato de 3 sítios arqueológicos.

O Ministério Público está pleiteando a indenização pelos danos causados ao meio

ambiente natural e cultural e a declaração judicial da incompatibilidade do exercício

de atividades minerárias na Serra da Calçada, em razão de todos esses atributos

naturais e culturais e, principalmente, em razão de uma lei estadual votada pela

ALMG que veda o exercício de atividades minerárias na região de mananciais

utilizados para abastecimento da população (4/11/2008).

No dia 11/11/2008, o Promotor comentou informações constantes no “Atlas da

Biodiversidade do Estado de Minas Gerais”, produzido pela Fundação Biodiversitas,

contratada pelo Estado de Minas Gerais, e no documento entregue pelo Sindicato da

Indústria Mineral do Estado de Minas Gerais - Sindiextra.

De acordo com o primeiro trabalho, reconhecido como um dos instrumentos do

Estado norteadores da política ambiental, a Serra da Moeda possui importância de

natureza especial; portanto, caberiam a ela as seguintes medidas de proteção:

elaboração de plano de manejo, criação de unidades de conservação, realização de

inventários e adoção de medidas de recuperação e educação ambiental.

Também no documento do Sindiextra, esses atributos foram enfatizados. Esse

mesmo documento, em relação ao patrimônio cultural e turístico, concluiu que a

região do Sinclinal de Moeda possui relevantes vestígios arqueológicos da história de

Minas Gerais, que expressam, no seu conjunto, o processo histórico da formação da

sociedade mineira.

Destaca-se que o Ministério Público não vislumbra viabilidade de se “engessar

totalmente” o conjunto da Moeda, devido à grande extensão da área e à não
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existência, em todos os locais, de atributos que justifiquem tal proteção. No entanto,

no que diz respeito à crista principal da Serra, os próprios estudos indicam a

necessidade de uma preservação mais rígida. A proposta do órgão seria, então, a

construção de uma proteção além da existente, sem inviabilizar o exercício de

atividades econômicas compatíveis com a área.

O Promotor encerrou sua fala com um desafio: se em outros países já existe a lavra

de minério de ferro subterrânea, que é muito menos agressiva, mas muito mais cara,

não seria possível implantar tal procedimento no Brasil? “Se o que buscamos é um

desenvolvimento sustentável, as empresas que aqui atuam deveriam dar sua

contrapartida, reduzindo seus lucros, a fim de que a comunidade tenha maiores

benefícios sociais e ambientais” (11/11/2008).

No dia 18/11/2008, o convidado afirmou que a visão do Ministério Público é de

defesa da legalidade e dos interesses da coletividade, não sendo contra o exercício

de atividades econômicas, desde que elas sejam desenvolvidas em consonância e

respeito com os valores que foram colocados sob a guarda do Ministério Público.

Assim, ele entende que o Projeto de Lei n° 1.304/20 07 seja meritório, pois a área é de

extrema importância para a recarga de aqüíferos que abastecem a Região

Metropolitana de Belo Horizonte. Do ponto de vista de patrimônio cultural, afirma,

ainda, haver um dossiê elaborado pelo IEF, referendado pelo Conselho Estadual de

Patrimônio Cultural - Conep - tombando provisoriamente a área.

O Promotor discorda da proposta de criação de reservas particulares do patrimônio

natural - RPPNs -, dizendo que seria juridicamente inviável naquele local, tendo em

vista a existência de títulos minerários já concedidos e o disposto no art. 12 do

Decreto n° 5.746, de 2006.

O Projeto de Lei n° 124/2007, do Deputado Ivair Nog ueira, foi considerado “uma

incongruência” pelo Ministério Público. Segundo o Promotor, já se buscou engendrar

essa tentativa de criação de RPPN há quase dois anos, e não foi possível avançar.

Assim, reutilizar um argumento já julgado não seria o objetivo dessas reuniões. Mais

um argumento é apresentado: a primeira justificativa para a alteração dos limites do

Parque Estadual do Rola-Moça seria a necessidade de lei para tanto. No entanto, a

Lei Federal n° 9.985, de 2000, chamada Lei do Siste ma Nacional de Unidade de
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Conservação, que regulamenta o regime jurídico das unidades de conservação em

âmbito nacional, é clara em seu art. 22, ao dizer que as unidades de conservação são

criadas por ato do poder público; não há necessidade de lei.

Já a Proposta de Emenda à Constituição n°16/2007 pr ovavelmente necessitará de

tratamentos jurídicos diversos. O convidado entende que, em razão dos estudos

realizados pela empresa Brandt, contratada pelo Sindiextra, e dos dados do “Atlas da

Biodiversidade do Estado de Minas Gerais”, elaborado pela Fundação Biodiversitas,

há embasamento para fazer a proteção por meio do tombamento constitucional. Essa

proteção, se chegar a ser concretizada, por si só não será impeditiva da realização de

atividades naquela área. Então haverá necessidade da delimitação da área por meio

de uma legislação ordinária, em que serão definidos seus limites. Na eventualidade

de aprovação dessa Proposta de Emenda à Constituição, a manifestação do

Ministério Público será favorável, sugerindo-se a composição de um grupo com

representantes da Assembleia, dos órgãos do poder público, da sociedade, do setor

produtivo, objetivando alcançar o equilíbrio e o desenvolvimento sustentável

(18/11/2008).

Cristina Chiodi, da Associação Mineira de Defesa do Ambiente – Amda –, ressaltou

que a proposta apresentada pela Arca-Amaserra vem ao encontro de grande

preocupação não só da Amda, como também de diversas outras entidades

ambientalistas.

A Amda preocupa-se com essa região, especialmente com a área do entorno do

Parque do Rola-Moça. O receio da entidade é que o Parque se torne um fragmento

isolado. Por esse motivo, são importantes as iniciativas de criação de unidades de

conservação e de outros tipos de modalidades de conservação em seu entorno, que

permitam a criação de corredores ecológicos e a conservação de remanescentes e

parcelas expressivas desses ecossistemas endêmicos (4/11/2008).

O Sr. José Fernando Coura, Presidente do Sindicato da Indústria Mineral do Estado

de Minas Gerais - Sindiextra -, ressaltou que a crise chegou de forma assustadora, o

que já pôde ser observado em debate realizado pela Assembleia.

A economia de Minas é muito baseada na comercialização das “commodities”

metálicas e agrícolas. A indústria siderúrgica é muito relevante, sendo que 75% de
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nossas exportações estão nela concentradas. No entanto, hoje a indústria sofre os

efeitos da crise, com demissões e paralisações.

Em consonância com o que a Arca-Amaserra apresentou, o Sindiextra trouxe a esta

Comissão uma proposta, que é fruto de trabalho desenvolvido por uma equipe

multidisciplinar. O documento, de 1.100 páginas, é denominado “Patrimônio natural-

cultural e zoneamento ecológico-econômico da Serra da Moeda - uma contribuição

para sua conservação”.

Para o Presidente do Sindiextra, é tranqüilizante saber que a atividade industrial é

dona de 75% dos imóveis da superfície da região Sul de Belo Horizonte, o que

garantiria a preservação das florestas. “O importante é compatibilizar o

desenvolvimento respeitando as particularidades do desenvolvimento sustentável, do

meio ambiente e do patrimônio histórico-cultural” (4/11/2008).

O Sr. Wilfred Brandt, Presidente da Empresa Brandt Meio Ambiente Ltda.,

representando o Sr. José Fernando Coura, Presidente do Sindiextra, apresentou o

documento “Patrimônio natural-cultural e zoneamento ecológico-econômico da Serra

da Moeda – uma contribuição para sua conservação”, cujo objetivo é o estudo

histórico e geográfico, assim como o zoneamento ecológico e econômico visando a

proteção, a conservação do patrimônio, o conhecimento do potencial dos recursos e

seu aproveitamento, assim como o desenvolvimento sustentável da região.

Destacando que o documento “não pretende determinar o que proteger, mas indicar

o que há de importante para que se discutam as soluções” para a serra, o Sr. Wilfred

Brandt apresentou a metodologia desse trabalho, destacando alguns de seus

resultados, como os referentes à história da mineração local.

Ao longo da serra existem vários registros históricos da época da mineração, sendo

a maior parte concentrada na região do Vale do Paraopeba, entre este e a Serra da

Moeda. Já com relação às calçadas, embora seja comum o entendimento de que elas

ocorrem apenas na Serra da Calçada, esse é um engano. Há várias calçadas na

Serra da Moeda, que eram utilizadas para o transporte de alimentos para Vila Rica e

região. “A Calçada do Forte, da Moeda Falsa, por exemplo, é muito maior e mais bem

caracterizada que a Serra da Calçada.”

O palestrante apresentou dados sobre as empresas mineradoras localizadas na
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região. No Sinclinal de Moeda, estrutura mais ampla que abarca as serras aqui em

debate, são produzidos cerca de 14% do PIB do Estado e 50% do valor da mineração

de Minas Gerais; e são recolhidos 38% da CFEM e 46% do ICMS do Estado

relacionados à indústria. Por isso, o sinclinal tem valor incomensurável em termos

minerais.

Em relação ao ferro, particularmente, o sinclinal da Moeda é responsável por 33%,

ou seja, um terço da reserva de Minas Gerais, o que representa 23% das reservas

nacionais e 7% das reservas mundiais, 36% do minério de ferro produzido no Brasil,

46% do minério de ferro produzido no Estado, e 20% do emprego gerado na

mineração em Minas Gerais.

Outras questões importantes: as empresas de mineração são proprietárias de 63%

das terras do sinclinal e de 75% das terras da Serra da Moeda. Cerca de 50% das

terras do sinclinal, ou seja, 13% desses 63% são utilizados pelas empresas; os outros

53% são preservados. As mineradoras são donas de 75% da Serra; preservam 57%

dela, e o restante é utilizado para a mineração.

Em relação à importância e à fragilidade dos ecossistemas da Serra da Moeda, fica

evidente a biodiversidade presente nas cristas. No tocante à flora, há a vegetação

rara sobre as cangas.

A Serra apresenta pronunciados gradientes altitudinais e muitas variações

geológicas abruptas. É uma das poucas regiões com cota acima de 1.500m em Minas

Gerais, com campos rupestres ferruginosos, além de grande biodiversidade e

presença de espécies endêmicas, constituindo um ecossistema frágil e importante.

Além disso, a serra é importante reserva de água subterrânea, funcionando como

uma rede de drenagem que abastece as cabeceiras dos afluentes do Rio das Velhas.

É também um importante testemunho geológico, com reservas minerais excepcionais,

nas quais se baseou, historicamente, a economia local. Há relevantes registros

históricos da formação da sociedade mineira, com registros da mineração, dos

caminhos históricos e das fazendas, que constituem patrimônio cultural e material da

nossa sociedade. Ali estão as origens da comunidade mineira. Portanto, trata-se de

uma paisagem cultural viva e contínua de Minas Gerais.

Ao finalizar sua fala, o Sr. Wilfred Brandt enfatizou a existência de tipos diversos de



____________________________________________________________________________
565

patrimônios e áreas nessa região. Há o patrimônio histórico, os aspectos ecológicos e

a proteção da água. São várias situações, que exigem tipos distintos de proteção.

Assim, uma única solução, como um tombamento, um parque ou uma APA,

provavelmente não resolverá todo o problema. Cada tipo de elemento desse

patrimônio merece uma atuação diferenciada (11/11/2008).

A Sra. Thaís Rego de Oliveira e o Sr. Marcelo Souza, representando o Dr. José

Fernando Coura, Presidente do Sindiextra, comentaram as posturas do Sindicato com

relação aos temas abordados na reunião.

A Sra. Thaís Rego de Oliveira afirma que o Sindiextra representa o setor produtivo

em Minas Gerais e acredita na compatibilização de suas atividades com a proteção

dos patrimônios históricos natural e arqueológico. Segundo ela, o Sindiextra está

plenamente de acordo com a criação de um grupo de trabalho ou uma comissão que

realmente vá discutir esses temas e buscar uma solução técnica que proporcione,

também, segurança jurídica.

O Sr. Marcelo Souza, consultor jurídico da Sindiextra, colocou-se à disposição da

Comissão e dos presentes para contribuir com os aspectos jurídicos ligados tanto ao

tombamento quanto ao instrumento de gestão e proteção de unidades de

conservação. Segundo o convidado, não adianta criar unidades de conservação por

si só. Para que elas se efetivem, tem-se realmente de trabalhar no pós-criação delas;

do contrário, teremos nada mais que um papel e, talvez, uma judicialização de

processos, o que não contribui na elaboração de um sistema que vise à conservação

do meio ambiente e, principalmente, à compatibilização da atividade econômica com

a questão ambiental.

O Sr. Marcelo Souza ressaltou a importância das atividades imobiliárias, de

mineração e outras que ocorrem na região. Ainda, falou da criação do Parque do

Rola-Moça, que ocorreu com o mínimo de custo possível para o Estado. Neste

momento, deseja-se ampliar a unidade de conservação, o que é possível. Já foi dito

que empresas têm interesse em resolver o problema. Embora sem autorização oficial

para falar em nome das empresas, o convidado colocou-se à disposição para

dialogar, participar e estudar tecnicamente a solução do problema.

Quanto à criação de um parque para a Serra da Calçada ou à aprovação da
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proposta de emenda à constituição, o convidado comentou que, ao fim dos trabalhos

da Comissão, deverá ser verificado que o tombamento da Serra da Moeda e a

criação do parque não são exatamente as medidas mais adequadas a serem

tomadas. Isso devido às implicações jurídicas, econômicas, sociais e ambientais

envolvidas no processo (18/11/2008).

Edmar Monteiro, Gerente-Geral do Parque Estadual da Serra do Rola-Moça,

expressou apoio incondicional e técnico às legislações para a proteção da Serra da

Calçada, seja na criação de uma outra unidade, seja na anexação ao Parque

Estadual da Serra do Rola-Moça.

Existe relação estreita do Parque com a Serra da Calçada no que tange à questão

da preservação do ecossistema e à continuidade biológica do Parque com a Serra.

Não é à toa que a Serra da Calçada está na zona de amortecimento do Parque do

Rola-Moça (4/11/2008).

Para o convidado, as informações necessárias para fundamentar o Projeto de Lei

n° 1.304/2007 foram bem pontuadas, mas merecem ser destacadas: a recarga

hídrica, o endemismo biótico, o campo ferruginoso e a necessidade, já enfatizada, de

um instrumento legal para proteger a área e seu entorno de questões que mais

afetam a região. “É interessante preservar o patrimônio histórico e cultural dentro de

uma unidade de conservação, pois a proteção vai além da questão ambiental”

(18/11/2008).

O Sr. José Eustáquio Machado de Paiva, da Associação dos Condomínios

Horizontais – ACH –, destacou a atuação da associação na mobilização e na

conscientização de seus moradores com relação à necessidade de se compatibilizar

o condomínio com a preservação da região.

Este momento é um marco para construir uma parceria com os diversos segmentos

atuantes na região das Serras da Calçada e da Moeda para a preservação, a

conservação e o desenvolvimento adequado de todo o conjunto desse patrimônio

natural e social. Apesar da consciência da gravidade dos impactos provocados pela

urbanização, há um trabalho realizado com os condôminos e as comunidades do

entorno para minimizar esse impacto.

O tombamento da Serra da Calçada representaria um marco e mais um passo para
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que se possa estabelecer ações conjuntas, solidárias e adequadas para toda a região

(4/11/2008).

O Sr. José Eustáquio destacou a presença das comunidades, tradicionais

habitantes das Serras da Calçada e da Moeda, remontando aos tempos da bandeira

de Fernão Dias Paes Leme, que fundou, entre outras, a comunidade de Santana, cuja

matriz está justamente situada na serra. Tais comunidades persistem ali há mais de

300 anos, preservando modos de vida únicos em Minas Gerais, que são

extremamente dependentes do meio ambiente.

Assim, é preciso verificar o choque de duas perspectivas antagônicas sobre os

moradores da Serra da Moeda. De um lado, estão as origens de Minas Gerais, que

remontam ao século XVIII, nessa perspectiva são valorizadas as idéias de

sobrevivência, identidade e cultura. De outro, apresenta-se uma visão já do século

XXI, com alta tecnologia, capital internacional, etc.

O palestrante leu uma mensagem do Diretor da Escola de Arquitetura da UFMG,

Prof. Dr. Flávio de Lemos Carsalade, manifestando o apoio da Congregação da

Escola à causa do tombamento do conjunto montano da Moeda, por considerá-lo um

bem único, sem similar e de valor inigualável em todo o mundo. Ainda, a instituição

abordou a importância especial do Vale do Rio Paraopeba, que apresenta uma

riquíssima dinâmica ambiental e social, em estreita correlação e sintonia com o

conjunto montano da Serra, para o qual recomenda uma especial atenção do

Governo e de toda a sociedade (11/11/2008).

No dia 18/11/2008, o Sr. José Eustáquio Machado confirmou a posição da ACH de

apoio à proteção do patrimônio cultural da Serra da Moeda, por ser um patrimônio

ímpar em Minas Gerais, no Brasil e em todo o mundo. Assumindo que a ACH faz

parte do grupo de agentes que tem trazido impactos negativos para toda a Serra da

Moeda, o convidado destacou as ações da associação para “ampliar a consciência de

todos os associados” para a responsabilidade que possuem sobre o passivo

ambiental que carregam.

Reafirmou, em seguida, a posição da ACH quanto aos três itens de discussão da

Comissão. Com relação ao projeto de lei que visa à redução do Parque do Rola-

Moça, a ACH traz o seu estranhamento e sua discordância em se levar a cabo a
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retirada de área tão importante, pelas várias razões apresentadas. Por outro lado, a

associação apóia integralmente o projeto de lei que visa a incorporar a Serra da

Calçada ao Parque Estadual do Rola-Moça. E, ainda, mostra-se favorável à Proposta

de Emenda à Constituição que visa ao tombamento da Serra da Moeda e à sua

declaração como monumento natural. “Sugerimos que todo o conjunto sinclinal seja

considerado e também o Vale do Rio Paraopeba. O tombamento não significa

inviabilizar as diversas atividades em desenvolvimento. Pelo contrário, buscamos ser

parceiros em uma ação de uso e ocupação que seja a mais adequada possível”

(18/11/2008).

O Sr. Renato Reis Rossi, Diretor de Meio Ambiente da Associação dos

Condomínios Horizontais – ACH –, contribuiu para os trabalhos da Comissão

entregando alguns estudos desenvolvidos pelo Senac sobre o potencial turístico do

Município de Brumadinho e que visam à diversificação econômica do Município, já

que 75% da economia de Brumadinho depende do minério. O Diretor apresentou

também um estudo feito pela Coame, empresa especializada em estudos ambientais.

Ainda, deixou registradas as 40 mil assinaturas obtidas em defesa do tombamento da

Serra da Moeda, a que se refere a Proposta de Emenda à Constituição n° 16/2007

(4/11/2008).

O Sr. João Flávio Resende, jornalista e Vice-Presidente da Comunidade de Suzana

e região, destacou que Suzana é uma pequena comunidade da zona rural do

Município de Brumadinho, pertencente ao Distrito de Piedade do Paraopeba. Os

moradores estão preocupados com o futuro da região, principalmente no que diz

respeito à atividade de mineração, que tende a se expandir. Não haveria muita

informação a respeito do que está sendo proposto.

A grande resposta que se deve buscar é como conciliar as atividades econômicas

com a preservação do meio ambiente e com a qualidade de vida da população local

(4/11/2008).

O Deputado Dinis Pinheiro enfatizou a satisfação com a reunião, uma vez que ela

demonstra ser cada dia mais próspera a responsabilidade dos parlamentares, como

seres humanos e como mineiros, em relação à preservação do meio ambiente.

Essa reunião serve de reflexão sobre o assunto, com o conhecimento e a
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participação de cada um: da Assembleia, dos ambientalistas, do Ministério Público,

do Executivo e das ONGs. Dessa forma cria-se a oportunidade de defender o cenário

sonhado por todos nós, que é o crescimento sustentável (4/11/2008).

O Deputado destacou, ainda, como palavra-chave para a discussão, a

“compatibilidade”. Alicerçado em números, reforçou a importância da atividade

minerária no orçamento dos Municípios mineradores e na vida das cidades, dos

mineiros e das mineiras, e, ao mesmo tempo, enfatizou a necessidade da

preservação da água, dos rios, das serras, etc. (11/11/2008.)

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, relator dos trabalhos desta Comissão, destacou

que se trata de um debate de interesse do povo mineiro e de todos aqueles que têm,

acima de tudo, responsabilidade com o meio ambiente, com o ecossistema, com a

qualidade de vida e, principalmente, com a geração de empregos (4/11/2008).

Com relação à proposta de emenda à Constituição de sua autoria, o Deputado

afirmou saber das disposições transitórias que estabelecem que esse projeto seja

polêmico, de alta complexidade, mas lembrou que tem a legitimidade do povo e

obteve o parecer favorável, aprovado em 1° turno. P or isso, manifestou ter ficado

muito honrado como autor e também por ter sido escolhido relator da matéria.

O Deputado afirmou estar convencido de que as vertentes maiores são pela

conservação e pela preservação do meio ambiente, firmada no pilar do ecossistema,

da qualidade de vida. Também não se pode esquecer daqueles que geram emprego

e colocam na mesa a comida. Precisa-se de um parâmetro (18/11/2008).

O Deputado Fábio Avelar enfatizou a importância da criação de uma Comissão

Especial para discutir os temas afetos à Serra da Calçada e à Serra da Moeda

(4/11/2008).

O Deputado lembrou que, dos 853 Municípios do Estado, aproximadamente 350

têm potencial para o exercício da atividade minerária, o que aponta para a

importância de discussões como as que vêm se realizando na Assembleia, por meio

de eventos como o seminário “Minas de Minas”, ocorrido em 2008. Mas destacou:

“Sabemos que jamais poderemos defender qualquer atividade, seja a minerária ou

qualquer outra, que cause dano ao meio ambiente. Esse é um consenso entre todos”

(11/11/2008).
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Segundo o Presidente, a segurança jurídica é de fundamental importância. Hoje,

enfrenta-se o sério problema de indenização dessas áreas, o que não se pode

“colocar debaixo do tapete”.

O Deputado afirmou ser contra a diminuição do parque, mas gostaria de justificar o

projeto. O Deputado Ivair Nogueira reserva uma área onde atividade minerária seria

permitida. No mesmo projeto, há uma área em que, há mais de 20 anos, está

assentada uma pequena comunidade, cujos moradores estão inseguros sobre os

destino de suas moradias. O Estado não fala se vai indenizar ou quando vai

indenizar, e persiste a insegurança jurídica dos habitantes daquela comunidade. Todo

segmento tem de ser respeitado.

Esse debate é importante para se aprovar um projeto com a certeza de que

fornecerá a todos os interessados a necessária segurança jurídica. Esse foi o motivo

que norteou a criação desta Comissão (18/11/2008).

Correspondência do Sr. Aroldo Alves, Presidente da Oscip CM -Organização Social

da Sociedade Civil de Interesse Público / Comunidade Moedense: representando a

população da cidade de Moeda, a Oscip CM manifestou seu apoio à aprovação do

projeto de tombamento de toda a Serra da Moeda pela Assembleia Legislativa do

Estado de Minas Gerais. A população de Moeda encontra-se apreensiva diante das

ameaças às suas riquezas naturais, aos seus mananciais de água e a toda a ecologia

da sua região, e conta com o apoio e a determinação da Assembleia Legislativa para

sua defesa (11/11/2008).

O Sr. Newton Reis de Oliveira Luz, Diretor de Mineração, representando o

Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, abordou o

papel da Secretaria de Desenvolvimento Econômico como braço do Estado

responsável pelo setor econômico, que deve tentar viabilizar todas as alternativas que

o Estado vislumbre nessa área, ressaltou, contudo, que a Secretaria deve representar

o desenvolvimento econômico com sustentabilidade (11/11/2008).

O Sr. Júlio César Nery, Conselheiro do Sindicato da Indústria Mineral do Estado de

Minas Gerais - Sindiextra -, afirmou que é “possível minerar preservando o que é

importante na Serra”. Nesse sentido, é necessário delimitar o que é realmente

relevante, e com isso definir o que se pode fazer de melhor para a preservação da
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história mineira.

O Conselheiro deu exemplos de empreendimentos de mineração aliados à proteção

ambiental e destacou que, com o estudo da Brandt, será possível identificar o que é

mais significativo na Serra da Moeda e preservar essa parte histórica, em

compatibilidade com a geração de desenvolvimento da região (11/11/2008).

O Sr. Wagner Soares Costa, Gerente de Meio Ambiente da Federação das Indústria

do Estado de Minas Gerais - Fiemg -, discutiu a questão “como viver com a qualidade

da vida moderna e preservar o futuro”. Para o palestrante, a mineração e o ferro são

a base da sociedade moderna, consistindo em um setor produtivo primário, base da

cadeia produtiva atual. Nesse sentido, qualquer restrição absoluta sobre a questão

mineral beneficia ou desequilibra o desenvolvimento sustentável, que é o equilíbrio

entre o econômico, o social e o ambiental.

Em seguida, apresentou uma proposta de modificação do processo de audiência

pública, além de registrar a reivindicação do setor produtivo com relação à segurança

jurídica de trabalho. “Com previsibilidade e segurança jurídica, o setor vai agir de

acordo com as variáveis social e ambiental. Precisamos estabelecer uma regra de

trabalho para a Serra da Moeda, utilizar um estudo como esse que foi apresentado

aqui, identificando o que a sociedade quer de preservação da Serra da Moeda”. Essa

proteção, contudo, não deverá abarcar a totalidade da serra. Afinal, a vocação da

área, desde o início da sua história, é mineral. Assim, uma compatibilização de

interesses deverá ser promovida (11/11/2008).

O convidado apontou um antagonismo nas visões sobre a questão. Se, por um

lado, há o olhar de que o setor produtivo contribui com empregos e renda; por outro

lado, há a olhar que vê a degradação, a expropriação. Nesse sentido, tenta-se

exercitar a imagem da indústria como um elemento que contribui, por meio do

desenvolvimento sustentável, para que se possa garantir o social, o econômico e o

ambiental.

A postura da Federação das Indústrias é de total apoio à criação de um grupo para

estudar esse plano de uso, mas é importante que se reflita sobre as possibilidades de

usos dessa região. Há empresas favoráveis a criar as RPPNs, sendo que para

algumas delas essa criação é uma condicionante de licença ambiental (18/11/2008).
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O Sr. Ângelo Oswaldo de Araújo Santos, Prefeito do Município de Ouro Preto,

comentou a necessidade de se buscar um “desenvolvimento compatível”,

harmonizando interesses, tanto da preservação como da atividade econômica. “Essa

é a nossa posição em Ouro Preto, que é um Município minerador”.

Promovendo a preservação, por meio de uma análise criteriosa do bem a ser

preservado, poder-se-á efetuar um manejo eficiente. O tombamento da serra não

deverá ser amplo nem genérico, nem se estender por todo o maciço orográfico das

duas Serras - da Calçada e da Moeda -, congelando, imobilizando ou impedindo que

ali haja mineração ou condomínios.

O Prefeito abordou, ainda, a importância dos tributos relativos à mineração na

economia dos Municípios de vocação mineral: “Defendemos a mineração porque é

importante, traz recursos, gera empregos e divisas para os Municípios”. Os

Municípios de Moeda, Brumadinho, Ouro Preto, Itabirito e Ibirité devem ter abertura

para as dimensões cultural e ambiental e para o desenvolvimento em todos os

sentidos.

É preciso haver uma mineração compatível com as modernas técnicas de

engenharia ambiental, com as novas tecnologias para o desenvolvimento da atividade

mineradora. “Defendo a mineração disciplinada, organizada, fiscalizada e atenta a

toda normatização do patrimônio ambiental e natural e à remuneração condigna pelos

tributos a que tem direito o Município minerador” (11/11/2008).

O Sr. Waldir Silva Salvador de Oliveira, Prefeito do Município de Itabirito, destacou

a importância da compatibilização de interesses da mineração com a preservação do

patrimônio histórico e ambiental. “Se soubermos fazer de forma séria, obrigamos

aquele que minera a ajudar a cuidar dessa gente e a preservar o meio ambiente,

desde que as coisas sejam colocadas de forma racional, educada, firme, com visão

de futuro”.

O Prefeito comentou, como ex-Presidente da Associação dos Municípios

Mineradores de Minas Gerais - Amig -, os esforços da entidade e dos Municípios que

ela representa no sentido de incentivar a diversificação econômica. Isso porque

muitos desses Municípios têm seus orçamentos fortemente dependentes dos tributos

relacionados com a mineração. Em Ouro Preto, por exemplo, aproximadamente 80%
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da arrecadação de ICMS são oriundos dessa atividade econômica. O mesmo ocorre

em Mariana; em Itabira, onde tal valor supera os 90%; em Itabirito, onde corresponde

a 76%; e, em Brumadinho, onde se aproxima dos 80% (11/11/2008).

A Sra. Elisa Vignolo Silva, Presidente do Clube de Vôo Livre de Belo Horizonte,

falou do movimento “Abrace a Serra da Moeda”, liderado por seu clube e líderes de

comunidades da serra, para impedir a mineração na região. Tal movimento contou

com a participação de mais de três mil pessoas, tendo recolhido 40 mil assinaturas

(11/11/2008).

O Sr. Caio Marcelino da Silva Lemos, da Associação do Meio Ambiente de Moeda -

AMA-Moeda -, manifestou preocupação com a conservação das águas na região,

além de questionar a tributação da atividade mineral no Brasil, que considerou baixa.

Como ex-Secretário de Meio Ambiente de Moeda, o Sr. Caio Lemos mencionou que

o Município, classificado pela Fiemg na 32° colocaç ão de melhores IDH de Minas

Gerais, não possui empreendimentos de mineração em seus limites. Como

representante da AMA-Moeda, manifestou o intuito de preservar tal condição,

principalmente porque as áreas pretendidas pelas mineradoras se encontram em uma

região onde há 56 nascentes que abastecem boa parte do Município de Moeda

(11/11/2008).

A Sra. Cláudia Pires, Presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento

de Minas Gerais, leu ofício do Instituto em que este manifesta sua posição de

incondicional apoio para que seja efetivado o tombamento da Serra da Moeda,

entendida esta como todo o sinclinal e, de modo especial, o Vale do Rio Paraopeba,

em vista da necessidade de proteção completa do seu patrimônio geológico,

geomorfológico, biológico, ambiental, paisagístico, antropológico e social, que se

apresenta de importância ímpar no Brasil e no mundo (11/11/2008).

O Sr. Fabiano Drumond Chaves, professor do Cefet-MG e morador do Retiro do

Chalé, abordou a criação e a utilização de novas tecnologias, advindas de restrições

ambientais, na mineração. “Se estabelecermos normas e restrições, novas

alternativas vão surgir, e alternativas que hoje são caras poderão vir a se tornar

viáveis. Porém, com o desenvolvimento e a tecnologia que temos, essas alternativas

se tornarão mais acessíveis. Poderemos, no futuro, vender o nosso minério com um
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selo verde indicando “aqui não houve destruição da natureza”. Sabemos que as

minas subterrâneas são muito mais caras. Mas são muito mais caras em vista das

minas a céu aberto. Poderíamos até ser os primeiros a restringir minas a céu aberto o

máximo possível; poderemos tornar viáveis minas subterrâneas, que vão fazer com

que tenhamos orgulho do nosso minério, e não só tristeza” (11/11/2008).

A Sra. Lúcia Lopes Pinheiro Rocha, representante do Condomínio Retiro do Chalé,

comentou a importância dos condomínios na região, já que oferecem emprego,

renda, educação ambiental, etc., destacando que a mineração não é o único setor

produtivo ali atuante, como muitos pensam. A representante destacou que chegaram

a ser realizadas pesquisas ambientais para a mineração, já que o condomínio é

limítrofe de uma mineradora. “Caso não ocorresse uma intervenção imediata e direta

do condomínio, provavelmente a situação seria bem mais grave que a atual. Hoje há

uma interlocução respeitosa entre as partes” (18/11/2008).

A Sra. Júlia Vinholo Silva, moradora do Condomínio Retiro do Chalé, afirmou que

“os condomínios não são vilões”, já que somente podem desmatar 40% do terreno,

além de promoverem a coleta seletiva de lixo, trazerem renda para a região, gerarem

empregos, etc. A moradora pediu que se escute o que a população deseja;

sugerindo, para tanto, uma consulta popular (18/11/2008).

O Sr. Bruno Sérgio Sales Santos, representante dos moradores da localidade de

Serra da Moeda, questionou os benefícios da mineração para os Municípios: “Nos

tempos atuais, quando se pensa em uma degradação feita por uma sociedade que

evoluiu sem ser sustentável, será que a arrecadação do Município é a verdadeira

riqueza? Pode ser uma delas, mas será a principal? Por que não pode ser a cultura

do povo? Por que não pode ser o meio ambiente e suas belezas naturais?”.

O fato de que o Município de Brumadinho “passaria fome sem a mineração”

também foi questionado. “Não é bem assim. Sabemos que apenas 4% ou 5% da

população de Brumadinho trabalha em empresa mineradora. Sabemos que essas

empresas mineradoras não querem mão-de-obra não especializada, mas não

oferecem especialização à população do Município” (11/11/2008).

O Deputado Délio Malheiros, autor do projeto que anexa a Serra da Calçada ao

Parque Estadual Serra do Rola-Moça, falou da necessidade de se compatibilizar o



____________________________________________________________________________
575

potencial minerador do Estado com a preservação do meio ambiente, manifestando

especial preocupação com a questão das águas (11/11/2008).

O Sr. Silvério Seabra da Rocha, do Instituto Estadual de Florestas - IEF -, afirmou a

necessidade de a Serra da Calçada ser uma Unidade de Conservação, seja na forma

de parque, seja na de RPPN, como deseja a empresa dona do terreno. A Serra da

Moeda, segundo ele, merece ser conservada e tombada, independentemente da

propriedade do terreno.

O convidado afirmou que a conservação do meio ambiente deve servir para

proteger e para fazer com que os recursos naturais sejam usados sustentavelmente.

E isso deveria ser feito diretamente pelo Estado, por intermédio do Sisema, com

legislação, órgãos e estrutura de fiscalização (18/11/2008).

O Sr. Ilmar Bastos Santos, Subsecretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável do Estado de Minas Gerais - Semad -, representando o Secretário, Sr.

José Carlos de Carvalho, apresentou o posicionamento da Secretaria com relação às

três proposições legislativas.

A Semad é contrária ao Projeto de Lei n° 124/2007, do Deputado Ivair Nogueira,

porque considera que a área do parque deve ser ampliada, e não reduzida, em

virtude de sua biodiversidade, dos seus aspectos históricos e da sua beleza cênica.

Quanto ao Projeto de Lei n° 1.304/2007, do Deputado  Délio Malheiros, considera

que, em virtude de a área em questão apresentar alguns dos preços de propriedades

mais elevados da Região Metropolitana de Belo Horizonte, o investimento com a

compra para regularização fundiária seria particularmente elevado, o que colocaria

em questão sua prioridade em relação a outras partes do Estado. O subsecretário

defendeu uma parceria com a iniciativa privada, citando que a empresa Vale

apresentou interesse em transformar a área, da qual é detentora dos direitos

superficiários, em RPPN.

Com relação à Proposta de Emenda à Constituição n° 16/2007, do Deputado Dalmo

Ribeiro Silva, a Semad é favorável, mas ressalta que se devem observar as bases

técnicas, verificando a situação da área, a conservação, a questão legal, jurídica e

fundiária, e as situações já consolidadas, que, efetivamente, já estão implantadas lá

há anos (18/11/2008).
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O Sr. Adriano Magalhães Chaves, Assessor Empresarial da Vice-Governadoria do

Estado, considera louvável a iniciativa de se fazer o tombamento da serra, atentando

para que não se esqueça do setor econômico. Para ele, o processo do tombamento

não se restringe a um único ato, sendo necessária cautela com as ações que

porventura ocorram após essa etapa. “Acho que é possível uma convivência pacífica

entre as ações econômicas e os interesses ambientais. Temos que pensar

seriamente na questão do zoneamento econômico-ecológico de forma que os

interesses sejam preservados e que estejam bem-delineadas as ações, para não

entrarmos num eterno litígio, numa eterna briga judicial”.

O Estado vive um momento econômico difícil, o que se expressa na grande

quantidade de grandes empreendimentos que estão sendo. Nessa área específica da

Serra da Moeda, existem empreendimentos de bilhões, que já estão iniciados, e que

dependem dos recursos minerais previstos nessa região. Há empreendimentos como

altos-fornos já prontos, e o tombamento da serra, sem o cuidado de se definirem as

áreas “do que pode e do que não pode”, irá gerar um imediato desemprego ou a

supressão de milhares de postos de trabalhos previstos de imediato.

É preciso levar em consideração que, para se criar uma unidade de conservação,

temos alternativas que não são a criação de parques, como a possibilidade de

criação de refúgio de vida silvestre ou de monumentos naturais. Então, na hora de se

criar a unidade de conservação temos de ver de onde vem o recurso e como será

feita a etapa seguinte, que é a desapropriação.

O Sr. Adriano Magalhães Chaves ressaltou, ainda, a importância da criação dos

corredores de fauna e dos corredores de flora. “Há uma interligação entre a Serra da

Moeda e a ampliação do Parque do Rola-Moça: com certeza haveria uma ampliação

enorme desses corredores”. Espera-se que, com esse trabalho conjunto entre a

Assembleia, os especialistas, os ambientalistas e a Fiemg, construa-se uma solução

(18/11/2008).

O Sr. Antônio Cabral, Diretor da ONG Asturies, apresentou a proposta de criação

do Ecomuseu da Serra da Moeda, com o objetivo de resolver as dificuldades

enfrentadas pela Fiemg e pelo Sindiextra.

A partir de uma análise aprofundada dos estudos realizados na Serra da Calçada,
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que demonstraram que a riqueza desse patrimônio não se restringe a essa serra,

mas continua pelo Vale do Paraopeba, por Vargem de Santana, Moeda Velha,

Quilombo de Sapé, Fazenda dos Martins e Entreposto de Escravos, surgiu a proposta

do Ecomuseu.

A ecomusealização seria um plano de ação para que se possa contemplar um

desenvolvimento que respeite os vestígios, as tradições, o meio ambiente e a cultura

da região. A ONG Asturies foi criada na esperança de executar essa musealização e

de planejar o espaço, mas a sociedade tem os seus interesses, assim como o poder

econômico. O poder público não consegue abarcar todas as necessidades de

planejamento, incluindo-se as culturais. Assim, tem-se de saber quais são os

interesses prioritários no momento (18/11/2008).

O Sr. Geber Roberto do Carmo, morador de Moeda, afirmou que nenhuma

mineradora poderia ter o direito de explorar o minério e de expulsar as pessoas que

ali foram criadas. Para ele, “as mineradoras não têm limite. Se encontrarem um bom

minério, explorarão tudo, sem levar em consideração os seres humanos que moram

lá. Jogarão dejetos, secarão as minas, sujarão a água que bebemos e poluirão o ar

que respiramos, sem levarem em conta que há pessoas morando na região. De forma

alguma, pode-se permitir que essas mineradoras explorem essa área. Se há

biodiversidade, área ecológica e turismo, o ser humano que ali reside tem de ser

respeitado” (18/11/2008).

O Sr. Márcio Tavares Mendes, morador de Itabira, comentou as relações da

população de sua cidade com uma mineradora que lá atua. Segundo ele, mesmo

minerando de forma legal, essa empresa degrada e atrapalha a vida da comunidade.

Por não conseguirem “vencê-la”, há cerca de um mês ele e outras pessoas do bairro

venderam suas casas aproximadamente por 60% do valor que tinham antes

(18/11/2008).

O Sr. Vanilson dos Santos Porfírio, Presidente da Associação do Córrego Ferreira,

afirmou que há uma nascente no pé da Serra da Moeda que está assoreada em

virtude das atividades de uma mineradora. “Há cidades vizinhas ao Córrego Ferreira

que hoje não têm água”. Embora a mineradora possa estar contribuindo com a

Prefeitura de Brumadinho, as comunidades não estão vendo resultados dessa
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parceria. Como sugestão, propôs que “a mineradora possa explorar, mas que tenha

limitações e não prejudique as pessoas” (18/11/2008).

IV - Conhecimento do problema

As considerações feitas a seguir têm por objetivo apresentar, sinteticamente, dados

de palestras e estudos técnicos e científicos apresentados à esta Comissão e

debatidos com o público presente, de forma a delimitar o problema e propor soluções.

Entre esses estudos destacamos aqueles apresentados pela Arca-Amaserra e o que

foi encomendado pelo Sindiextra à empresa Brandt Meio Ambiente, consubstanciado

na publicação “Patrimônio natural-cultural e zoneamento ecológico-econômico da

Serra da Moeda”, volumes I e II. Esse estudo, realizado em 2008, foi elaborado por

equipe multidisciplinar e contou com a participação de renomados especialistas nas

áreas de história, arqueologia, arquitetura, biologia, geografia, geologia, engenharia

de minas, turismo e economia.

A Serra da Moeda é uma seqüência montanhosa, alinhada segundo a direção

norte-sul, com as seguintes dimensões aproximadas: 50km de comprimento, largura

média de 3km (atinge 10km na porção sul) e altitudes máximas superiores a 1.500m.

Essa elevação, que abarca cerca de 240km², estende-se desde o Bairro Jardim

Canadá, na divisa dos Municípios de Nova Lima e Brumadinho, até o Rio Paraopeba,

no Município de Congonhas. A Serra da Calçada, que tem cerca de 10km de

extensão, corresponde a uma denominação local do setor norte da Serra da Moeda e

faz divisa com o Parque Estadual da Serra do Rola-Moça ( fig. 1). Além de Nova

Lima, Brumadinho e Congonhas, a Serra da Moeda adentra os Municípios de Itabirito,

Belo Vale, Ouro Preto e Moeda (fig. 2).

* - As figuras 1 e 2 foram publicadas no “Diário do Legislativo”, de 14.04.2009.

Portanto, no decorrer deste trabalho, deve ficar claro que ao utilizarmos a

expressão “Serra da Moeda” estamos nos referindo ao conjunto formado pelas duas

serras. Assim, utilizaremos a expressão “Serra da Calçada” apenas quando for

necessário ressaltar alguns de seus aspectos locais.

Considerando os aspectos geológicos, a Serra da Moeda integra a aba oeste do

denominado Sinclinal de Moeda (uma estrutura em que as camadas de rocha se

mostram dobradas em forma de arco, com a concavidade voltada para cima, como a
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parte central de um barco), o qual, além dos Municípios citados, se prolonga também

em parte do Município de Rio Acima, abrangendo uma área total de cerca de 470km²

(ver figs. 3 e 4). Esse sinclinal, que conforma um ambiente de relevo montanhoso,

com bordas elevadas e núcleo ondulado e rebaixado, é delimitado a oeste pelo

alinhamento da Serra da Moeda e pelo curso do Rio Paraopeba e a leste pelo

alinhamento da Serra das Serrinhas e pelo curso do Rio das Velhas.

* - As figuras 3 e 4 foram publicadas no “Diário do Legislativo”, de 14.04.2009.

De acordo com a publicação do Sindiextra, não apenas a Serra da Moeda, mas em

toda a região abrangida pelo Sinclinal de Moeda, há aspectos ecológicos, geológicos,

paisagísticos, arqueológicos, históricos e arquitetônicos bastante significativos e que

lhes conferem “status” de patrimônio natural e cultural. O trabalho também evidencia

que a região apresenta elevado potencial para a expansão urbana e da mineração,

atividades que, em princípio, geram conflitos entre si e com o meio ambiente, o que

necessariamente nos conduz à busca das medidas necessárias para a harmonização

desses usos do solo e subsolo e para a proteção e conservação dos patrimônios

citados. A seguir, abordaremos sinteticamente alguns desses aspectos.

IV.1 - Importância ambiental da Serra da Moeda

Atualmente, dos 24.090ha da Serra da Moeda, a cobertura vegetal nativa ocupa

18.470ha, ou seja, 77% de sua área. Na composição dessa cobertura encontram-se

os seguintes tipos: 24% de florestas, 38% de cerrado e 38% de campos. Os

afloramentos rochosos ocupam 228ha (0,95%) e as áreas sob atividades de

mineração 2.908ha, ou 12% da área total delimitada pela serra.

Nessa extensa cobertura vegetal ainda são escassos os levantamentos de flora e

fauna ou estudos ecológicos específicos. Os levantamentos existentes concentraram-

se no Parque Estadual da Serra do Rola-Moça e em sua área de entorno, que atinge

apenas a Serra da Calçada (setor norte da Serra da Moeda). Entretanto, os dados já

obtidos são considerados suficientes para atestar a importância ecológica da Serra da

Moeda, pois indicam uma flora com mais de 1.000 espécies, sendo várias endêmicas,

e com mais de 40 espécies de plantas consideradas em risco de extinção em Minas

Gerais.

O conhecimento sobre a fauna em toda extensão da Serra da Moeda também é
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muito reduzido, e, novamente, quase todos os inventários foram realizados em sua

porção norte. Apesar de escassos, esses inventários identificaram grande número de

espécies de mamíferos, aves e anfíbios, várias delas consideradas em risco de

extinção no Estado. Resumidamente, encontram-se os seguintes registros: 31

espécies de mamíferos, 7 delas em risco de extinção; 35 espécies de anfíbios, com 1

em risco de extinção; e mais de 170 espécies de aves, com 4 em risco de extinção.

Em relação aos recursos hídricos, a Serra da Moeda é extremamente relevante

para a formação de mananciais superficiais e subterrâneos. Seu topo, que atua como

divisor de águas entre as bacias do Rio das Velhas (a leste) e do Rio Paraopeba (a

oeste), é também uma imensa área de captação de águas pluviais que, pelos

processos de infiltração e percolação, dão origem e sustentação a centenas de

nascentes em suas encostas e mantêm volumosos aqüíferos no subsolo. A encosta

leste da serra contribui para a formação de três sub-bacias do Rio das Velhas; a

encosta oeste contribui para a formação de 11 sub-bacias do Rio Paraopeba e, na

sua extremidade sul, a serra também contribui para a formação de 9 sub-bacias do

Rio Maranhão, afluente do Rio Paraopeba.

É importante destacar que os quartzitos e itabiritos que compõem a estrutura do

Sinclinal de Moeda são importantes aquíferos, capazes de acumular impressionante

quantidade de água no subsolo e manter as vazões de base de córregos e rios da

região.

A seguir, reportamos algumas conclusões do estudo feito pela Brandt Meio

Ambiente sobre o Sinclinal de Moeda:

“O Sinclinal de Moeda é um testemunho importante da evolução geológica e do

relevo da Terra e, do ponto de vista científico, constitui um patrimônio que deve ser

preservado para a ciência.”

“O Sinclinal de Moeda constitui um ambiente montano que apresenta gradientes

altitudinais acentuados e que, portanto, constitui um ecossistema frágil e importante

que deve receber atenção especial conforme o Capítulo 13 da Agenda 21.”

“O Sinclinal de Moeda constitui uma importante reserva de água subterrânea,

contendo 1.000.000.000m3 de água explotáveis, e é, em sua maior parte, associado

às formações ferríferas.”
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“O Sinclinal de Moeda é o responsável por uma importante rede de drenagem que

abastece as cabeceiras do Rio das Velhas e do Rio Paraopeba.”

IV.2 - Importância cultural da Serra da Moeda

Na citada publicação do Sindiextra, há uma extenso e minucioso detalhamento,

inclusive fotográfico, do patrimônio arqueológico existente na Serra da Moeda e em

seu entorno. Para se ter uma noção da importância histórica e cultural desse

patrimônio, assim como da necessidade de melhor conhecê-lo e preservá-lo,

reproduzimos alguns trechos dessa publicação:

“A região da Serra da Moeda reflete de maneira especial a história de Minas Gerais.

Sítios pré-históricos de caçadores-coletores, comunidades, antigas fazendas,

quilombos, sítios de mineração (de diferentes minerais, funcionalidades e épocas),

distintas estradas (entre elas a Real), pousadas coloniais, fortes, sítios associados a

ferrovias, igrejas, entre outros, são alguns dos vestígios materiais identificados que

testemunham o longo processo de formação da sociedade mineira. Por isto é

fundamental preservar o patrimônio histórico local, ao mesmo tempo em que devem

ser desenvolvidas ações para fomentar a pesquisa desses sítios” (pág. 161).

“As pesquisas arqueológicas até agora realizadas mostram uma quantidade

excepcional de sítios arqueológicos históricos. Os trabalhos realizados apontam ainda

para o grande potencial que existe para se identificarem mais sítios arqueológicos.

Até a elaboração do presente estudo, o patrimônio arqueológico histórico da região

era conhecido apenas em função da Ruína do Forte, da Casa da Moeda Falsa e das

Calçadas (Forte e Moeda). Todavia, neste estudo foi possível constatar que o

patrimônio arqueológico presente na região é muito mais extenso e extremamente

relevante. A região do Sinclinal de Moeda e, em especial, a Serra da Moeda e o seu

flanco oeste, no Vale do Rio Paraopeba, podem ser considerados o maior conjunto

arqueológico histórico até agora identificado em Minas Gerais, tanto pela quantidade

de sítios como pela amplitude temporal e variedade. Certamente constitui um

patrimônio cultural mineiro a ser protegido.” (Pág. 494.)

“(...) verifica-se que o Sinclinal de Moeda e, em especial, a Serra da Moeda e sua

vertente oeste até o Rio Paraopeba podem ser considerados uma paisagem cultural

contínua. A paisagem é marcada pela persistência de elementos materiais e pela
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presença de sociedades vivas, incluindo remanescentes de escravos, que

testemunham o processo evolutivo da sociedade mineira (...). Todos estes elementos

estão integrados a um modo de vida tradicional em que a influência do processo

histórico e da Serra da Moeda é marcante na organização e vivência dos espaços.”

(Pág. 496.)

Além desse relevante patrimônio histórico, os especialistas identificaram grande

número de sítios espeleológicos ao longo da Serra da Moeda. Alguns desses sítios,

como uma gruta situada nas proximidades do Condomínio Retiro das Pedras e um

afloramento rochoso na região de Casa Branca, exibem várias pinturas rupestres.

Na Fig. 5 vê-se, na imagem de satélite, o antigo complexo de mineração de ouro,

situado na Serra da Calçada, no qual se inclui o Forte de Brumadinho.

* - A figura 5 foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 14.04.2009.

IV.3 - O potencial mineral

Conforme já mencionado, a Serra da Moeda integra uma estrutura geológica mais

ampla, denominada Sinclinal de Moeda. Esse sinclinal localiza-se na parte sul de uma

região localizada na porção central do Estado, internacionalmente conhecida como

Quadrilátero Ferrífero, considerado uma das mais ricas e importantes províncias

minerais do mundo. A história da ocupação dessa região e seu desenvolvimento

socioeconômico estão intimamente associados às atividades de mineração.

No período colonial, as descobertas de ouro desencadearam um vigoroso processo

de ocupação da região do Quadrilátero, com a formação de povoamentos no entorno

das lavras, que deram origem a núcleos urbanos, hoje importantes cidades históricas,

como Mariana, Ouro Preto, Caeté, Sabará e Congonhas. Na época também surgiram

diversas fazendas, algumas fortificadas, nas rotas de acesso a essas áreas de

mineração, para o seu abastecimento. No Sinclinal de Moeda já foram identificados

três grandes conjuntos de mineração de ouro daquele período, estando um deles

localizado na porção norte da Serra da Moeda.

Atualmente, na área abrangida pelo sinclinal, além de ouro, há várias concessões

de direito de lavra para ferro, manganês, bauxita, mármore, filito, ocre, serpentinito,

areia, argila, topázio e água mineral, entre outros. Entre esses bens minerais,

destacam-se as imensas reservas de minério de ferro, que, de acordo com dados de
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2005, apresentados na publicação do Sindiextra, são da ordem de 15,5 bilhões de

toneladas e correspondem a 33% das reservas totais desse minério no Estado.

Naquele ano, o valor da produção mineral no Sinclinal de Moeda atingiu a cifra de

R$6,4 bilhões, sendo R$6,1 bilhões (95%) obtidos apenas com a produção de minério

de ferro.

Restringindo-nos à Serra da Moeda, verifica-se que toda a sua extensão norte-sul é

ocupada por concessões de direito de lavra (figs. 6 e 7). A maioria dessas

concessões é para minério de ferro (ao longo de toda a serra), seguidas por

manganês (na parte centro-norte) e por ouro (no setor norte, conhecido como Serra

da Calçada). Ainda conforme a publicação do Sindiextra, o valor da produção de

minério de ferro no ano de 2007, em lavras situadas exclusivamente sobre a Serra da

Moeda, foi de R$1,9 bilhões. Com essa produção foram gerados R$94,9 milhões em

ICMS e R$30,6 milhões em CFEM, e foram mantidos 3.661 postos de trabalho diretos

nas minas produtoras.

* - As figuras 6 e 7 foram publicadas no “Diário do Legislativo”, de 14.04.2009.

IV.4 - Uso e ocupação da Serra da Moeda pela mineração

Apesar de a Serra da Moeda estar quase completamente ocupada por concessões

de lavra, as áreas com minas abertas ainda são restritas. A faixa mais intensamente

minerada situa-se no extremo sul, nos Municípios de Congonhas e Ouro Preto.

Seguindo-se para o norte, há locais isolados de mineração nos Municípios de Belo

Vale, Itabirito, Brumadinho e Nova Lima (fig. 6 e 7). Atualmente, apenas 2.908ha,

correspondentes a 12,1% da área total da serra, são ocupados por atividades de

mineração.

Por outro lado, os levantamentos indicam que 18.000ha, que correspondem a

quase 75% das terras abrangidas pela Serra da Moeda, pertencem a empresas de

mineração. Os outros 25% (6.090ha) pertencem a terceiros, sendo ocupados por

áreas urbanas e rurais. Do total de áreas de propriedade das empresas de

mineração, 13.770ha estão sem uso e 1.973ha são áreas de preservação ambiental

na forma de Reserva Legal ou Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN.

Esses dados são sintetizados na tabela a seguir:

Tabela 1 - Ocupação da Serra da Moeda (inclui a Serra da Calçada)
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* - A tabela que contém as informações acima foi publicada no “Diário do Legislativo”

de 14.04.2009.

Fonte: Elaborada a partir de dados extraídos da publicação “Patrimônio natural-

cultural e zoneamento ecológico-econômico da Serra da Moeda” (Sindiextra - 2008)

Esses dados nos indicam que, no caso das mineradoras, há um déficit de pelo

menos 1.627ha para completar os 20% exigidos por lei como área de reserva legal,

ao se considerar a totalidade dos 1.973ha como tal.

IV.5 - Processo de urbanização

A região do Sinclinal de Moeda há várias décadas, em função de sua proximidade

com a Capital mineira e de seu clima privilegiado, tornou-se muito atraente para a

implantação de empreendimentos imobiliários. Ali já estão presentes bairros,

condomínios residenciais e chacreamentos para descanso e lazer.

O bairro Jardim Canadá, por exemplo, pertence ao Município de Nova Lima e teve

seu projeto aprovado em 1958, quando começou a ser ocupado em condições

precárias, pois era desprovido de saneamento básico, energia elétrica e

pavimentação de ruas. A partir da década de 1990, a Prefeitura de Nova Lima passou

a investir no bairro, pois percebeu um forte potencial industrial na região. Desde

então, vem ocorrendo um acentuado adensamento populacional e a implantação de

grande número de empresas de ramos diversos, como serralherias, madeireiras,

beneficiadoras de pedras e prestadores de serviços.

Da mesma forma, alguns projetos de condomínios também remontam à década de

50 do século passado, como o Retiro das Pedras, no Município de Brumadinho, e o

Morro do Chapéu, em Nova Lima. Em seguida, vários outros empreendimentos foram

sendo idealizados e, hoje, já são mais de 15 condomínios residenciais erguidos na

região do Sinclinal de Moeda, geralmente ocupados por famílias de alta renda.

Os especialistas observam que, enquanto as áreas de mineração tendem a ocupar

as cristas da Serra das Serrinhas e o sul do Sinclinal, a expansão urbana tende a

ocupar o platô do Sinclinal e a Serra da Moeda, preferencialmente ao longo dos eixos

das BRs 040 e 356 (fig. 8). A respeito dessa expansão, eles fazem a seguinte

consideração:

* - A figura 8 foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 14.04.2009.
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 “A se concretizar todos estes propósitos (condomínios-mineração), é lícito

imaginar, a título de exercício, que o Platô do Sinclinal seria inicialmente ocupado por

condomínios de luxo e bairros de classes menos favorecidas oferecendo mão de obra

e serviços. O Platô estaria cercado pelas minerações nas cristas do Sinclinal e,

quando da recuperação e fechamento das minas, estas áreas seriam revertidas para

a expansão urbana. Assim, o Sinclinal estaria ocupado, a médio prazo, em uma área

aproximada à que hoje ocupa a mancha urbana de Belo Horizonte. Este exercício

apenas ilustra a necessidade de equacionar o que se espera que o Sinclinal de

Moeda seja no futuro. A necessidade de um plano diretor para o Sinclinal se mostra

urgente frente à pressão da expansão urbana e da mineração.”

IV.6 - Áreas protegidas na Serra da Moeda

A região norte do Sinclinal de Moeda, nos seus limites com as Serras do Rola-Moça

e do Curral, já conta com áreas gravadas como de proteção ambiental desde o início

da década de 1980. Na época, foram estabelecidas sete Áreas de Proteção Especial

- APEs - com a finalidade de preservar mananciais destinados ao abastecimento

público de água da Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH. Entre essas

APEs, a de Catarina, com 497ha, e a de Fechos, com 476ha, abrangem parte do

extremo norte da Serra da Moeda, na denominada Serra da Calçada.

Além dessas, há outras unidades de proteção ambiental que se projetam sobre

terras da Serra da Moeda: APA SUL RMBH - unidade estadual de uso sustentável,

que engloba todo o setor centro-norte da Serra da Moeda; APA Serra da Moeda -

unidade municipal de uso sustentável, que abrange parte da borda oeste da Serra da

Moeda; Parque Estadual da Serra do Rola-Moça - unidade de proteção integral que

faz divisa com a Serra da Calçada (nome local do setor norte da Serra da Moeda). A

zona de amortecimento desse parque estadual abrange praticamente toda a Serra da

Calçada; Tombamento Municipal do Forte de Brumadinho (situado na Serra da

Calçada) - feito por meio do Decreto nº 014/2009, de 20/2/2009, da Prefeitura

Municipal de Brumadinho, abrange apenas as ruínas do forte, uma área aproximada

de 2.000m²; Tombamento Provisório do Conjunto Histórico e Paisagístico da Serra da

Calçada realizado em junho de 2008 pelo Conselho Estadual do Patrimônio Histórico,

Cultural e Turístico de Minas Gerais - Conep. Abrange cerca de 3.700ha, incluindo o



____________________________________________________________________________
586

Forte de Brumadinho, o antigo complexo de mineração de ouro associado ao forte, e,

praticamente, toda a Serra da Calçada.

IV.7 - Zoneamento Ecológico-Econômico da Serra da Moeda

No Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado, concluído pela Semad em 2008,

as Serras da Moeda e da Calçada, bem como toda a região denominada Sinclinal de

Moeda, foram mapeadas, em sua integralidade, como de alta vulnerabilidade em

todos os parâmetros adotados como base para a elaboração daquele trabalho. É

importante realçar que a escala do trabalho da Semad é regional.

Ao detalhar esse estudo, a equipe técnica da Brandt Meio Ambiente mapeou 12

tipos de biótopos, em escala 1:10.000. Nessa análise, fez-se, para cada um dos

biótopos, a indicação das respectivas características (em essência, o termo biótopo

foi empregado no estudo com a conotação de um tipo de ocupação e uso do solo

identificado na região). Cada um desses 12 biótopos, por sua vez, é dividido em

subunidades, devido a características que podem ser diferenciadas em cada um

deles.

Nas fichas explicativas de cada subunidade são apresentados vários dados, como a

área de ocorrência e a descrição de suas características, vocações de uso,

potencialidades ambientais e atributos de fragilidade.

Os 12 tipos de biótopos definidos, com as respectivas áreas de ocorrência na Serra

da Moeda, são apresentados na tabela a seguir:

Tabela 2 - Biótopos mapeados na Serra Moeda (inclui a Serra da Calçada)

* - A tabela contendo as informações acima foi publicada no “Diário do Legislativo”,

de 14.04.2009.

Abaixo, apresentamos resumidamente as características e vocações de uso desses

biótopos.

Os quatro primeiros biótopos, que juntos abrangem 411ha, correspondem a locais

urbanizados com a presença de prédios residenciais, comerciais, industriais e de uso

público, de escolas, de igrejas, de instalações de saneamento básico, de postos de

gasolina e de clubes de lazer, assim como de ruas, avenidas e auto-estradas. Entre

as diversas vocações de uso identificadas, citamos: ampliação do uso residencial e

comercial, fonte de emprego e geração de renda para o Município, diversificação da
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produção industrial, atividades de lazer, práticas esportivas, realização de eventos

festivos e culturais, apoio ao fluxo de turistas, etc.

O biótopo 5, com área de 908ha, corresponde a locais com propriedades rurais de

pequeno porte, condomínios residenciais, loteamentos recentes, chácaras, pousadas,

hotéis-fazenda e instalações agropecuárias de grande porte. Nas 17 subunidades

desse biótopo foram identificadas as seguintes vocações de uso: turismo rural e

histórico, lazer, proteção ambiental e atividades agrossilvipastoris.

No biótopo 6 - superfícies agropecuárias -, com 956ha, encontram-se faixas com

pastagens nativas e implantadas, remanescentes arbóreos, zonas de regeneração

florestal, culturas anuais (milho, feijão, soja, batata, cana-de-açúcar e capineira) e

permanentes (café e fruticultura), horticultura e criação de gado leiteiro. As vocações

de uso identificadas são: associação da criação de gado leiteiro com fruticultura,

apicultura e extrativismo vegetal, turismo rural, histórico e de lazer, regeneração de

cerrado ou floresta, reflorestamento, fonte alternativa de renda familiar e locais com

potencial mineral.

O biótopo 7, denominado “lineares em meio rural”, é constituído por faixas com

linhas de energia e de telecomunicação, rodovias e estradas (incluindo faixas de

domínio), pistas de pouso, áreas e trilhas com erosão de porte, trilhas de moto-

esporte e locais com áreas de empréstimo.

No biótopo 8 - áreas de mineração -, incluem-se todas as atividades diretas e infra-

estrutura de apoio, como cavas de minas, unidades de beneficiamento, barragens de

rejeito, construções e servidões, além de locais com mineração paralisada e minas

históricas com mais de 50 anos de regeneração natural.

As formações florestais (biótopo 9), com 4.353ha, são constituídas por florestas

estacionais semideciduais, capoeiras, formações arbóreo-arbustivas, matas de

galeria e reflorestamentos com manejo extensivo. Entre as diversas vocações e

potencialidades ambientais, citamos: beleza cênica, conservação do solo, recarga de

aqüíferos e retenção de sedimentos, conectividade entre ambientes de vegetação

nativa, banco genético para as florestas e ambientes do entorno, preservação da

biodiversidade regional, pesquisas científicas, abrigo e alimentação para a fauna

nativa, implantação de reserva legal, silvicultura e corte racional de recursos lenhosos
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mediante plano de manejo.

As formações savânicas, que abrangem 14.080ha, ou 58,5% da Serra da Moeda,

são constituídas por cerrados conservados ou com uso antrópico, campos sujos de

cerrado, campos limpos naturais, campos rupestres sobre canga ou sobre rochas

quartzíticas e campos de murunduns. As suas vocações de uso são turismo

ecológico, atividades ecoesportivas, pastagem extensiva, extração de lenha e

exploração mineral. Entre suas potencialidades ambientais, citamos: manutenção da

biodiversidade, presença de espécies endêmicas, refúgio e nidificação de espécies

da fauna, contribuição para recarga de aqüíferos, paisagens de grande beleza cênica

e pesquisa científica.

O biótopo úmido ou formação limnícula é composto por campos hidromórficos

naturais, lagos e lagoas. Suas vocações de uso são a criação de espécies aquáticas,

pesca, irrigação, dessedentação animal e abastecimento de água de fazendas e

vilarejos próximos. Tem grande importância ambiental como refúgio, abrigo e

criadouro para a fauna associada a ambientes úmidos, além de atuar como um

sistema conservador e distribuidor de água, garantindo a sobrevivência de

ecossistemas vizinhos.

Por fim, o último biótopo abrange afloramentos de rocha maciça ou fragmentada,

ocorrendo em encostas, escarpas e paredões. Tem vocação para o ecoturismo e

mineração. Ambientalmente, tem importância como abrigo e local de reprodução de

aves, répteis e insetos e para a recarga de aqüíferos.

V - Propostas de Ação Parlamentar em Tramitação na ALMG Sobre as Serras da

Moeda e da Calçada

Os trabalhos realizados por esta Comissão, em especial as audiências públicas,

foram marcados por intensa participação quantitativa e qualitativa de pessoas e de

entidades que, por motivos diversos, estão envolvidas e se preocupam com o futuro

da região em estudo. Dos trabalhos, ricos e profícuos, muitos esclarecimentos,

informações e sugestões foram aproveitados.

A nosso ver, o pano de fundo para a evolução dessas discussões foi a tramitação

de duas proposições legislativas, nesta Casa: o Projeto de Lei nº 1.304, de 2007, que

tem por objetivo integrar 1.100ha da Serra da Calçada ao Parque Estadual da Serra
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do Rola-Moça, e a Proposta de Emenda à Constituição nº16, de 2007, que tomba

para fins de conservação e declara monumento natural a Serra da Moeda. O Projeto

de Lei nº 1.304, por questões regimentais, foi anexado ao Projeto de Lei nº 124, de

2007, que dispõe sobre o Parque Estadual da Serra do Rola-Moça. A Proposta de

Emenda à Constituição nº 16 foi aprovada em votação de 1º turno e encontra-se na

Comissão Especial para votação do parecer de 2º turno.

Ao longo dos trabalhos da Comissão ficou evidente a divisão de opinião dos

participantes em duas vertentes. Uma, que apóia a transformação em lei das duas

proposições legislativas, o que, em tese, proporcionaria a proteção das duas serras e

traria impedimentos e restrições quanto ao uso e ocupação do solo. Outra, contra a

aprovação dessas proposições, mas a favor da implementação de outros tipos de

medidas que garantam a preservação de áreas consideradas relevantes e que

possibilitem o desenvolvimento de atividades econômicas compatíveis com essa

preservação.

1 - Anexação da Serra da Calçada ao Parque Estadual da Serra do Rola-Moça

A Serra da Calçada faz divisa com o Parque Estadual da Serra do Rola-Moça, o

qual já dispõe de infra-estrutura administrativa. Portanto, em princípio, seria razoável

pensar em estender os limites do parque para abranger 1.100ha da Serra da Calçada

e, dessa forma, garantir a preservação de seus atributos culturais, naturais e

paisagísticos.

Parques estaduais são unidades de conservação de proteção integral em que,

obrigatoriamente, os terrenos devem pertencer ao poder público. Portanto, nas

situações em que os terrenos são privados, deve-se promover a sua desapropriação

e a correspondente indenização financeira aos proprietários. Como as terras

abrangidas pela Serra da Calçada são privadas, será então necessário utilizar

recursos públicos para indenizar os proprietários dos 1.100ha a serem

desapropriados para serem incorporados ao parque. Além disso, o Estado precisará

aumentar seus gastos com essa unidade de conservação para promover a devida

fiscalização e manutenção da nova área.

O subsecretário de Gestão Ambiental da Semad, Ilmar Bastos Santos, em reunião

pública desta Comissão, disse que seria muito oneroso para o Estado incorporar a
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Serra da Calçada ao parque em questão, visto que as terras daquela região são

extremamente valorizadas. Ele argumentou que o custo de um hectare dali seria

suficiente para comprar vários hectares em outras regiões do Estado que também

precisam ter ecossistemas protegidos. Prosseguiu argumentando que a mineradora

Vale, proprietária daqueles terrenos, teria interesse em criar ali uma RPPN, a qual

poderia ser integrada no plano de manejo do parque. Em sua ótica, essa parceria

seria a forma mais conveniente para se viabilizar a preservação ambiental daquele

espaço.

Entretanto, é oportuno esclarecer que o Estado já adotou uma medida preliminar

para a preservação da Serra da Calçada. Em junho de 2008 (após o início do trâmite

do Projeto de Lei 1.304/2007), o Conselho Estadual do Patrimônio Histórico, Cultural

e Turístico de Minas Gerais - Conep -, por meio da Deliberação nº 4/2008, de junho

de 2008, promoveu o tombamento provisório do Conjunto Arquitetônico e Paisagístico

da Serra da Calçada, abrangendo uma área aproximada de 3.700ha. Esse ato é o

primeiro passo para o tombamento definitivo, a ser proposto pelo Conep e

homologado, de acordo com a legislação, pela autoridade competente. De acordo

com os autos do Processo nº 3/2008, esse tombamento deu-se a partir de estudos

que vinham sendo realizados desde o início da década de 1980 e retomados a partir

de maio de 2007 pelo Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico de Minas

Gerais - Iepha-MG. No referido processo, excluindo os terrenos pertencentes aos

condomínios Retiro das Pedras e Serra dos Manacás, todo o restante da área da

Serra da Calçada, até os limites da cava da Mina de Ferro do Pau Branco, foi

abrangido pelo tombamento provisório.

Pelo exposto, percebe-se que o Estado já definiu uma linha de atuação para

promover a salvaguarda dos patrimônios cultural e ambiental da Serra da Calçada

sem, necessariamente, ter que desapropriar e indenizar grandes glebas de terra. As

autoridades têm opiniões diferenciadas apenas na seleção do instrumento para o

exercício da proteção almejada. Por essas razões, entendemos que os objetivos do

Projeto de Lei nº 1.304/2007 estão sendo atendidos no processo de tombamento da

Serra da Calçada com economia de recursos públicos. Entretanto, é preciso ressaltar

que os autos do processo demonstram que esse tombamento não é assunto pacífico.
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As empresas de mineração proprietárias do solo e detentoras de títulos minerários na

área tombada provisoriamente se manifestaram contrárias a essa medida e,

baseadas em uma série de argumentos, inclusive jurídicos, solicitaram a sua

impugnação. Pode-se depreender que, mesmo sendo o tombamento o modelo de

proteção delineado por essa ação preliminar do Estado, a medida não tem consenso

dos atores envolvidos, o que permite antever intensa e longa pugna nos tribunais.

2 - Tombamento de toda a Serra da Moeda para fins de conservação

Nossos estudos constataram que a Serra da Moeda abrange uma imensa área

(24.000ha), atinge sete Municípios, contém várias áreas urbanizadas, apresenta um

grande potencial para a expansão das atividades de mineração ali implantadas há

várias décadas, mas, também, abriga um valioso patrimônio histórico, cultural e

natural que ainda precisa ser mais bem conhecido e protegido.

Para uns, como já vimos, a Serra da Moeda deveria ser integralmente tombada.

Para outros, o tombamento puro e simples de toda a área não representa a melhor

solução para a efetiva proteção ambiental que se busca alcançar. Ao contrário,

entendem que essa medida, isoladamente, não é capaz de garantir a preservação da

biodiversidade e dos bens históricos e culturais ali presentes e tem elevado potencial

para acirrar os conflitos com as atividades produtivas, pela insegurança jurídica que

traz embutida. A esse respeito, reproduzimos algumas falas de participantes das

reuniões da Comissão Especial.

Promotor Marcos Paulo de Souza Miranda, do Ministério Público Estadual: “O

Ministério Público não vislumbra viabilidade de se engessar totalmente todo o

sinclinal da Serra da Moeda, o conjunto da Moeda. Realmente, a área é muito

extensa, e não existem, em todos os locais, atributos que justifiquem essa proteção;

no entanto, no que diz respeito à crista principal da Serra, os próprios estudos

indicam a necessidade de uma preservação mais rígida. Penso que estamos no

momento de discutirmos o que queremos preservar.

A proposta que trago, em nome do Ministério Público, seria construirmos uma

proteção além da existente, sem obviamente inviabilizar o exercício de atividades

econômicas compatíveis com a área.”.

Sr. Júlio César Nery, Conselheiro do Sindiextra:
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“Nosso interesse é conhecer bem para preservar bem. Entendemos que é possível

minerar preservando o que é importante na Serra. Precisamos delimitar o que é

relevante e o que podemos fazer de melhor para a preservação dessa história que foi

citada pelo Promotor Marcos Paulo.

Com esse estudo da Brandt, que vocês verão agora, queremos identificar o que é

mais significativo na Serra da Moeda e preservar essa parte histórica,

compatibilizando com a geração de desenvolvimento da região”.

Sr. Wilfred Brandt, da empresa Brandt Meio Ambiente: “O trabalho chama-se

“Patrimônio natural, cultural e zoneamento ecológico e econômico da região da Serra

da Moeda - uma contribuição para sua conservação”. Conforme expresso no título, é

apenas uma contribuição; não pretende determinar o que proteger, mas indicar o que

há de importante para que se discutam as soluções. O objetivo desse trabalho é o

estudo histórico e geográfico, assim como o zoneamento ecológico e econômico

visando à proteção, à conservação do patrimônio, ao conhecimento do potencial dos

recursos e ao seu aproveitamento, assim como o desenvolvimento sustentável da

região. A Serra é uma grande montanha, com gradientes altitudinais. É uma das

poucas regiões com cota acima de 1.500m em Minas Gerais; campos rupestres

ferruginosos; alta biodiversidade - algumas espécies só vivem ali -; ecossistema frágil

e importante. Além disso, é importante reserva de água subterrânea, rede de

drenagem que abastece as cabeceiras dos rios que caem no Rio das Velhas. É ainda

importante testemunho geológico, com reservas minerais excepcionais. Entendemos

que existem tipos de patrimônios e áreas diferentes nessa região. Como mostramos,

existe o patrimônio histórico, os aspectos ecológicos, a proteção da água. São várias

situações diferentes, que exigem diferentes tipos de proteção. Isso não quer dizer que

uma única solução como um tombamento, um parque ou uma APA resolvam todo o

problema. Cada tipo de elemento desse patrimônio merece uma atuação

diferenciada”.

O Sr. Marco Aurélio Costa, da Arca-Amaserra: “Trata-se de um patrimônio mineiro,

com valor incomensurável e insubstituível, que consegue, ao mesmo tempo, reunir

patrimônios natural, geológico, espeleológico, cultural, turístico e paisagístico. É

importante também para a conservação de recursos hídricos, haja vista os aqüíferos
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ali existentes, que abastecem a Região Metropolitana de Belo Horizonte. Há uma

proposta de elaboração do plano de manejo para o conjunto histórico e paisagístico

da serra e apoio à implantação do Geosítio, um projeto da Secretaria de Ciência e

Tecnologia. Pela idéia do Geosítio, tem-se a implantação do museu a céu aberto, a

partir de uma proposta desenvolvida pela Astures, que é uma associação de

Brumadinho, com centro de visitação, e o centro de extensão e apoio à pesquisa

universitária, com o apoio da UFMG e da PUC-Minas, com laboratórios de

geociência, arqueologia, biologia e turismo”.

Sr. José Eustáquio Machado de Paiva, ACH: “Acredito que este momento seja um

marco para construirmos uma parceria com os diversos segmentos atuantes na

região das Serras da Calçada e da Moeda. Na ACH, temos a certeza de que este é o

caminho mais adequado, correto e eficaz para conseguirmos preservar, conservar e

desenvolver adequadamente todo o conjunto desse patrimônio que é tanto natural

quanto social. Aliás, antes de mais nada, ele é um patrimônio vivo. Temos levantado

essa questão para conscientizar todos os condôminos da nossa responsabilidade, da

gravidade da nossa presença, pois moramos e temos contato com aquela região. Não

queremos apontar vilões, queremos contribuir para uma atuação de conservação e

preservação mais adequada, mais solidária. Para tanto, temos trabalhado em nosso

próprio meio, analisando quanto temos contribuído para esse impacto e quanto

depende de nós a sua reversão e a consolidação de um processo adequado de

apropriação dos recursos e de desenvolvimento para a região”.

Sr. Renato Reis Rossi, ACH: “Estou com a cópia de alguns trabalhos desenvolvidos

pelo Senac sobre o potencial turístico do Município de Brumadinho, com o objetivo de

geração de emprego em outra atividade, já que 75% da economia de Brumadinho

depende do minério. Quando isso acabar, como ficarão as pessoas em relação ao

trabalho? Gostaria de deixar registradas as 40 mil assinaturas que obtivemos em

defesa do tombamento da Serra da Moeda, a que se refere a Proposta de Emenda à

Constituição nº 16/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Tenho a certeza de que a

maioria dos presentes assinou esse abaixo-assinado”.

Sr. Ângelo Oswaldo de Araújo Santos, Prefeito de Ouro Preto: “As pessoas falam

muito em desenvolvimento sustentável, mas devemos usar outra expressão:
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desenvolvimento compatível. É necessário compatibilizar os interesses. Parece-me

que, neste momento, há necessidade de compreendermos a magnitude da Serra da

Moeda como patrimônio ambiental e ecológico, monumento natural. Defendemos a

mineração, porque é importante, traz recursos, gera empregos e divisas para os

Municípios. É preciso haver uma mineração compatível com as modernas técnicas de

engenharia ambiental, com as novas tecnologias para o desenvolvimento da atividade

mineradora. Assim, a indústria minerária será realmente importante na vida do povo

mineiro”.

Sr. Waldir Silva Salvador de Oliveira, ex-Prefeito de Itabirito: “É plenamente

possível minerar e cuidar do patrimônio histórico, cuidar da gente que vive na região.

Se soubermos fazer de forma séria, obrigamos aquele que minera a ajudar a cuidar

dessa gente e a preservar o meio ambiente, desde que as coisas sejam colocadas de

forma racional, educada, firme, com visão de futuro”.

Reiterando sua posição pela inviabilidade de se tombar toda a Serra da Moeda, o

Sindiextra encaminhou um extenso documento contendo suas razões e um rol de

propostas que, no seu entendimento, irão garantir a preservação dos patrimônios

natural e cultural ali presentes, sem impedir o desenvolvimento socioeconômico da

região. A seguir, apresentamos uma síntese das propostas contidas no referido

documento, o qual é anexado na íntegra ao final deste relatório: opina pela rejeição

do Projeto de Lei nº 124/2007, que reduz em 6,5% a área do Parque Estadual da

Serra do Rola-Moça, uma vez que o setor mineroindustrial, afiliado ao Sindiextra,

contribuiu diretamente para a constituição e manutenção do Parque; opina pela

rejeição do Projeto de Lei nº 1.304/2007, que anexa a Serra da Calçada ao Parque

Estadual da Serra do Rola-Moça, pois implicaria restrições ao aproveitamento das

reservas minerais em imóveis e concessões minerais pertencentes às empresas

mineradoras; opina pela rejeição da Proposta de Emenda à Constituição nº 16/2007,

que propõe o tombamento da Serra da Moeda, pois impediria a exploração mineral

em toda a região com graves prejuízos financeiros às empresas mineradoras,

eliminação de empregos e diminuição da arrecadação de tributos do Estado e dos

Municípios da região; propõe a criação do Instituto Serra da Moeda pelo setor minero-

metalúrgico, com gestão do Sindiextra, com apoio e participação dos demais setores
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econômicos e da sociedade civil organizada, e mantido com recursos oriundos de

programas governamentais de compensação ambiental, tendo entre seus objetivos

apoiar e desenvolver as seguintes ações: programas de educação ambiental e

valorização do patrimônio natural e cultural da região; programas de pesquisa e de

preservação do patrimônio genético e da biodiversidade da Serra da Moeda, com

especial ênfase nos campos rupestres de canga; programas de recuperação de áreas

degradadas na Serra da Moeda; programas de controle de incêndios na Serra da

Moeda; programas de valorização da cultura e história da região; programas voltados

para o turismo solidário na região do Vale do Paraopeba, bem como para o lazer e os

esportes (turismo de aventura), desde que realizados de forma sustentável, na Serra

da Moeda; programa de gestão dos recursos hídricos no Sinclinal de Moeda;

encaminhamento de proposta à Semad e ao Conep com especificação de áreas da

Serra da Moeda a serem protegidas por meio de unidades de conservação; propõe a

implementação de um programa para proteção e valorização do patrimônio histórico-

cultural no Vale do Paraopeba, incluindo o desenvolvimento do turismo, cujas

principais linhas seriam: o estabelecimento de instrumentos de proteção específicos

para os diversos sítios históricos identificados na região; o estabelecimento do

conceito de “Museu de Território” para as diversas localidades tradicionais da região;

o desenvolvimento de programas de apoio e valorização da cultura local; o

estabelecimento de um programa de turismo baseado na cultura local, que inclua

apoio financeiro e capacitação de proprietários rurais, visando à implementação de

pousadas de turismo rural, restaurantes, etc.; o estabelecimento de programa de

apoio à produção artesanal, inclusive a de alimentos e bebidas típicas da região.

VI - Conclusões

É importante, mais uma vez, esclarecer que Serra da Calçada é o nome dado à

porção norte do grande alinhamento montanhoso conhecido como Serra da Moeda.

Portanto, ao utilizarmos a expressão “Serra da Moeda” estamos nos referindo ao

conjunto formado pelas duas serras. Assim, utilizaremos a expressão “Serra da

Calçada” apenas quando for necessário ressaltar alguns de seus aspectos locais.

Como visto, a Serra da Moeda é uma seqüência montanhosa com cerca de 50km

de comprimento, que se estende desde o Bairro Jardim Canadá, em Nova Lima, até o
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Município de Congonhas, abrangendo cerca de 24.000ha (a Serra da Calçada

corresponde aos primeiros 10km da Serra da Moeda, em sua porção norte, a partir do

bairro citado, e faz divisa com o Parque Estadual da Serra do Rola- Moça).

Todos os estudos desenvolvidos e analisados pela Comissão Especial

demonstraram claramente que a Serra da Moeda possui uma série de atributos

naturais relevantes, como altitudes superiores a 1.500m, beleza cênica, ecossistemas

frágeis e importantes como os campos rupestres ferruginosos, grande variedade de

flora e fauna, que inclui espécies raras e sob risco de extinção no Estado, e um

formidável número de nascentes e cavernas. Evidenciaram, ainda, que a serra

contém um significativo patrimônio arqueológico-cultural que retrata parte da história

de Minas Gerais, como sítios pré-históricos de caçadores-coletores, quilombos, fortes

e antigas fazendas, estradas, igrejas e sítios de mineração. Diante dessas

características, não há dúvidas de que se devem implementar medidas que garantam

a proteção desses patrimônios naturais e culturais.

Ficou claro, também, que a Serra da Moeda apresenta elevado potencial para a

expansão da mineração e de áreas urbanizadas, atividades que, em princípio, afetam

negativamente esses patrimônios que se devem proteger. Há também potencial

natural para se incrementar o turismo, a agricultura e a silvicultura.

Entre todas essas atividades citadas, a mineração é hoje a principal fonte de

geração de emprego, renda, tributos e de divisas para vários Municípios da região.

Além desses aspectos, os estudos indicaram que a Serra da Moeda apresenta muitos

espaços onde o exercício dessas atividades econômicas pode ocorrer de forma

concomitante e compatível com o desenvolvimento sustentável.

Portanto, diante de todas essas questões, somos levados a concluir que não é

razoável aplicar medidas gerais de proteção sobre toda a Serra da Moeda, pois irão

atingir indistintamente todos os espaços e, dessa forma, prejudicar seriamente o

desenvolvimento socioeconômico dos Municípios envolvidos, além de dificultar, pelos

questionamentos legais que certamente advirão, a proteção daqueles patrimônios

que todos desejam proteger. Deve-se, sim, estabelecer criteriosamente os locais a

serem protegidos e, dentro de um leque de opções, definir qual a melhor forma de

proteção. Mas é preciso definir também os locais que são passíveis de receber



____________________________________________________________________________
597

atividades para explotação econômica, em conformidade com normas ambientais

rígidas e formas de operar claramente descritas, considerando se tratar de uma

região de alta fragilidade ecológica.

De acordo com esses princípios e à luz das contribuições recebidas e dos debates

realizados ao longo de nossos trabalhos, as proposições legislativas em trâmite nesta

Casa que dispõem sobre medidas de proteção ambiental na região em estudo serão

discutidas a seguir.

Projeto de Lei nº 124/2007, que dispõe sobre o Parque Estadual da Serra do Rola-

Moça

O foco desse projeto é reduzir em cerca de 6,5% a área do parque, com o objetivo

de excluir de seus limites dois espaços: um é ocupado por um loteamento feito antes

da criação do parque, em que ainda residem cerca de 30 famílias, e o outro é

abrangido por concessão de lavra de areia industrial de titularidade de uma pequena

mineradora.

Houve consenso de que a área do parque não deve ser reduzida, entendimento que

apoiamos. Mas é preciso que os órgãos competentes agilizem as ações necessárias

para a devida indenização aos proprietários ou residentes naquelas áreas.

Projeto de Lei nº 1.304/2007, que integra a Serra da Calçada ao Parque Estadual

da Serra do Rola-Moça.

Esse projeto, anexado ao citado Projeto de Lei nº 124/2007, tem por objetivo

incorporar 1.100ha da Serra da Calçada ao Parque Estadual da Serra do Rola-Moça,

o qual é gerido pelo IEF, órgão vinculado à Semad. Esses terrenos são de

propriedade particular e pertencem à mineradora Vale. De acordo com a legislação

ambiental, parques são unidades de preservação integral, em cujas terras não são

admitidas atividades de cunho econômico. Assim, seus terrenos precisariam ser

desapropriados e os proprietários indenizados pelo Estado. É de se ressaltar o alto

valor dessas terras, pela proximidade com a Capital do Estado e pela existência de

direitos de lavra outorgados, com reservas medidas.

Na visão da Semad, que é a responsável pela formulação e implementação da

política ambiental do Estado, o modelo de proteção mais adequado para o local é a

criação de uma RPPN, que vem sendo planejada pela proprietária dos terrenos.



____________________________________________________________________________
598

RPPN é uma unidade de conservação em área privada, gravada com perpetuidade,

que tem por objetivo conservar a diversidade biológica. Nela são permitidas apenas

atividades de pesquisa científica e de visitação com objetivos turísticos, recreativos e

educacionais. Concordamos com a Semad, pois, com a implementação dessa RPPN,

estar-se-á atendendo aos objetivos do Projeto de Lei nº 1.304/2007 com grande

economia de recursos públicos, visto que não haverá necessidade de se fazer a

desapropriação e a correspondente indenização de glebas de terra.

Proposta de Emenda à Constituição nº 16/2007

Essa proposição tem por objetivo promover o tombamento da totalidade das terras

da Serra da Moeda e já foi aprovada em votação de 1º turno, em novembro de 2007.

Entretanto, fatos posteriores nos demonstram que essa medida, sob os aspectos

jurídicos e técnicos, não é a forma adequada para a proteção dos patrimônios natural

e cultural presentes nesse extenso ente geográfico.

O primeiro aspecto está associado à insegurança jurídica de se promover

tombamento por lei. Sem embargo das posições doutrinárias e das decisões judiciais

que admitem a lei como instrumento válido para tombar bens móveis e imóveis, o

Supremo Tribunal Federal firmou o seguinte entendimento na Ação Direta de

Inconstitucionalidade nº 1.706-4, cujo julgamento foi concluído em 9 de abril de 2008:

“Ementa: (...)

5. O tombamento é constituído mediante ato do Poder Executivo que estabelece o

alcance da limitação ao direito de propriedade. Incompetência do Poder Legislativo no

que toca a essas restrições, pena de violação ao disposto no art. 2º da Constituição

do Brasil.”

Para o Supremo, tanto é inconstitucional o ato legislativo que efetiva o tombamento

quanto aquele que propõe alteração nas condições de tombamento regularmente

instituído pelo Executivo, porque incompatíveis com o princípio da separação dos

Poderes.

Em relação aos aspectos técnicos, os estudos e debates realizados não

demonstraram cabalmente a necessidade de se promover o tombamento de toda a

Serra da Moeda. Ao contrário, deixaram clara a existência de áreas na serra com

ocupação bem consolidada e que não necessitam da proteção prevista na Proposta
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de Emenda à Constituição nº 16/2007, a exemplo dos condomínios residenciais

Retiro das Pedras, Serra dos Manacás e Retiro do Chalé, bem como a existência de

locais de alto potencial mineral e agrícola que poderão ser utilizados em

conformidade com a legislação ambiental.

Em nossa avaliação, os estudos apontaram para a necessidade de o Estado dispor

de uma política específica para o Sinclinal de Moeda, focando especialmente as

Serras da Moeda e da Calçada, orientada pelo princípio do desenvolvimento

sustentável, para compatibilizar a ocupação urbana e rural e o exercício de atividades

econômicas com a preservação e conservação de áreas de relevante interesse

ambiental e cultural. Como ponderou o Ministério Público na audiência pública da

Comissão Especial do dia 11/11/2008, o engessamento de todo o Sinclinal de Moeda

deve ser descartado. Trata-se de uma área muito extensa em que não existem, em

todos os locais, atributos que justifiquem essa modalidade de proteção, que poderia

inviabilizar o exercício de diversas atividades econômicas compatíveis com a área.

Portanto, com o objetivo de dar o devido encaminhamento a todas essas questões,

estamos apresentando duas medidas a serem apreciadas por esta Casa.

A primeira é um substitutivo à Proposta de Emenda à Constituição nº 16/2007,

propondo que as Serras da Moeda e da Calçada, a exemplo do regime jurídico

dispensado pela Constituição da República para a Serra do Mar, no capítulo do meio

ambiente, passem a se constituir em patrimônio ambiental do Estado, para permitir

que a sua utilização, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais, seja

regulamentada por meio de lei, em condições que assegurem a conservação e a

proteção dos sítios de valor arqueológico, paleontológico, espeleológico, ecológico,

histórico, científico e cultural.

Essa forma de tratamento constitucional da matéria, já prevista no § 7º do art. 214

da Constituição do Estado, além de demonstrar desde já a importância das Serras da

Moeda e da Calçada, abre espaço para se edificar uma legislação infraconstitucional

adequada para promover a tutela dos patrimônios ambiental e cultural em sintonia

com as potencialidades econômicas e sociais e a exploração sustentável dos

recursos hídricos superficiais e subterrâneos na região.

Aliado a essa medida, apresentamos também um projeto de lei que visa a
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estabelecer um modelo de gestão para as Serras da Moeda e da Calçada tomando

como ponto de partida o Sinclinal de Moeda, acidente geográfico cujo relevo, geologia

e estruturas do subsolo têm alta relevância na determinação do modo de proteção

dos ecossistemas ali presentes. De acordo com os estudos da Brandt Meio Ambiente,

a área do sinclinal deve receber um cuidado especial do poder público, tendo em

vista a sua importância para a recarga de aqüíferos e a alimentação de mananciais

utilizados para o abastecimento público da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Para isso, propomos na lei ampliar os limites da APA Sul RMBH, com o objetivo de

incluir toda a área do sinclinal no âmbito dessa unidade de conservação (fig. 8).

Embasa essa proposta o fato de ser a APA Sul RMBH uma unidade de conservação

constituída e em funcionamento e que vem desenvolvendo cultura na gestão de áreas

em que é necessário o convívio das urbes com a mineração.

* - A figura 8, contendo a área da APA e proposta de expansão sobre o Sinclinal de

Moeda, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 14.04.2009.

No projeto de lei em que se propõe a inclusão de todo o Sinclinal de Moeda na APA

Sul, são estabelecidas obrigações específicas, como a elaboração, pelo Estado, de

um plano de gestão dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos e o

disciplinamento das ocupações urbana e rural, especialmente nas encostas e nas

áreas submetidas à exploração econômica das Serras da Moeda, da Calçada e das

Serrinhas.

A seu turno, na nova proposta de emenda à Constituição que apresentamos

inicialmente à consideração desta Comissão, as Serras da Moeda e da Calçada

recebem um tratamento diferenciado no sinclinal. Nesse sentido, declaramos as

serras como patrimônio ambiental do Estado. Como afirmamos anteriormente, no

projeto de lei propomos as formas de proteção ambiental e cultural e de intervenção

econômica compatíveis com a área.

Nos arts. 3º e 4º do projeto, conceituamos Serras da Moeda e da Calçada e

estabelecemos os objetivos gerais e específicos da política de proteção ambiental

dessas áreas. Entre os objetivos específicos, destacamos: a realização de estudos

técnicos e científicos em escala adequada; a identificação de áreas de relevante

interesse para fins de proteção do patrimônio ambiental e cultural; a implantação de
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cadastro com dados georreferenciados dos sítios de valor arqueológico,

paleontológico, espeleológico, ecológico, histórico, científico e cultural.

No art. 6º do projeto, enumeramos os casos em que a supressão da vegetação

nativa não será permitida.

Nos arts. 7º e 8º, são estabelecidas as condicionantes para a implantação de outros

empreendimentos exclusivamente para as Serras da Moeda e da Calçada. Esses

empreendimentos deverão ser implantados preferencialmente em áreas degradadas

ou substancialmente alteradas, mediante compensação ambiental, na forma de

destinação de área de mesma dimensão que a superfície desmatada, na mesma

bacia hidrográfica e, na medida do possível, na mesma microbacia hidrográfica.

Estabelecemos, ainda, por medida de cautela, a proibição temporária de aprovação

e implantação de novos empreendimentos e atividades nas Serras da Moeda e da

Calçada. A cautela foi estabelecida também para a expansão de empreendimentos e

atividades já implantados. A regra vale apenas enquanto a lei não for regulamentada.

Ressalvamos dessa cautela apenas as intervenções de interesse público, como as

atividades de segurança pública e de proteção sanitária, as obras essenciais de infra-

estrutura destinadas aos serviços públicos de transporte, saneamento e energia e as

atividades imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação nativa.

Com a aprovação dessas medidas, acreditamos que não só as Serras da Moeda e

da Calçada - que foram o motivo da criação desta Comissão -, mas também todo o

Sinclinal de Moeda estarão amparados por mecanismos que garantirão a efetiva

proteção de seus patrimônios natural e cultural e, ao mesmo tempo, possibilitarão o

aproveitamento de suas potencialidades para o desenvolvimento socioeconômico da

região.

São providências que, temos a convicção, irão assegurar a preservação e a

conservação dos patrimônios natural e cultural relevantes das Serras da Moeda e da

Calçada.

VII - Recomendações

A partir da análise das informações obtidas ao longo dos trabalhos, esta Comissão

recomenda:

À Comissão Especial das Serras da Calçada e da Moeda: encaminhar à Comissão
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Especial da Proposta de Emenda à Constituição nº 16/2007 minuta de substitutivo

que dá nova redação ao § 7º do art. 214 Constituição Estadual, incluindo as Serras

da Moeda e da Calçada entre os bens declarados patrimônio ambiental do Estado de

Minas Gerais; apresentar projeto de lei que dispõe sobre a utilização e a proteção

ambiental das Serras da Moeda e da Calçada.

A minuta de substitutivo à Proposta de Emenda à Constituição nº 16/2007 e o

projeto de lei acima mencionados têm seus textos reproduzidos ao final deste item de

recomendações.

À Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável:

desenvolver as ações necessárias para: delimitar e proteger áreas relevantes para a

preservação da biodiversidade e dos recursos hídricos presentes nas Serras da

Moeda e da Calçada na forma apresentada no substitutivo à Proposta de Emenda à

Constituição nº 16/2007 e do projeto de lei, acima citado, ações que poderão ser

executadas independentemente da transformação dessas proposições em normas

legais; elaborar estudo técnico para delimitação e proteção dos sítios espeleológicos

presentes nas Serras da Moeda e da Calçada, em conformidade com o Decreto

Federal nº 99.556, de 1990, que dispõe sobre a proteção das cavidades naturais

subterrâneas existentes no território nacional, modificado pelo Decreto Federal nº

6.640, de 2008; elaborar estudo técnico para delimitação e proteção da

biodiversidade em campos ferruginosos com a presença de peripatus; exigir o

cumprimento da legislação sobre reserva legal em propriedades situadas nas Serras

da Moeda e da Calçada, especialmente naquelas propriedades pertencentes a

empresas de mineração, nas quais se registra um déficit de pelo menos 1.630ha, e

incluir, nos pareceres técnico e jurídico que instruírem os processos de licenciamento

ambiental futuros nas Serras da Moeda e da Calçada, a obrigatoriedade de locação

da reserva legal em terrenos lindeiros às áreas urbanizadas dessas serras; criar

mecanismos para que as áreas do Sinclinal de Moeda ocupadas por

empreendimentos minerários, após o seu encerramento e reabilitação ambiental,

sejam incorporadas ao Sistema Estadual de Unidades de Conservação; criar uma

Reserva Particular do Patrimônio Nacional - RPPN - na Serra da Calçada, com plano

de manejo integrado ao Parque Estadual da Serra do Rola-Moça, em conformidade
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com proposta da Mineradora Vale; promover articulação institucional para elaboração

imediata de planos diretores de recursos hídricos superficiais e subterrâneos e de

ordenamento do uso e da ocupação do solo no Sinclinal de Moeda.

Ao Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais:

desenvolver as ações necessárias para, criteriosamente, identificar, delimitar e

proteger exclusivamente os sítios de valor histórico-cultural presentes nas Serras da

Moeda e da Calçada, a exemplo do complexo minerário do Forte de Brumadinho, da

Casa da Moeda Velha e das demais riquezas arquitetônicas e culturais de São

Caetano e das cavidades naturais relevantes.

Ao Sindicato da Indústria Mineral do Estado de Minas Gerais - Sindiextra:

recomendar às mineradoras filiadas que, na indicação ao IEF de terras para

constituição das reservas legais correspondentes às terras de suas propriedades, o

façam em terrenos lindeiros a áreas urbanizadas nas Serras da Moeda e da Calçada,

de forma a assegurar a qualidade ambiental; colaborar com os poderes públicos

municipais e estadual na execução de estudos técnicos científicos que visem à

conservação e à proteção efetiva dos sítios de valor arqueológico, paleontológico,

espeleológico, ecológico, histórico, científico e cultural presentes nas Serras da

Moeda e da Calçada.

Sala das Comissões, 2 de abril de 2009.

Sávio Souza Cruz, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Fábio Avelar - Jayro

Lessa.

MINUTA DE SUBSTITUTIVO À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº

16/2007

Dá nova redação ao § 7º do art. 214 da Constituição do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - O § 7º do art. 214 da Constituição do Estado passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 214 - (...)

§ 7º - Os remanescentes da Mata Atlântica, as veredas, os campos rupestres, as

cavernas, as Serras da Moeda e da Calçada, as paisagens notáveis e outras

unidades de relevante interesse ecológico constituem patrimônio ambiental do
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Estado, e sua utilização, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais, se fará, na

forma da lei, em condições que assegurem a conservação e a proteção dos sítios de

valor arqueológico, paleontológico, espeleológico, ecológico, histórico, científico e

cultural.”.

Art. 2º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.

Justificação: A minuta de substitutivo que ora submetemos à consideração dos

membros da Comissão Especial da Proposta de Emenda à Constituiçaõ nº 16/2007 é

motivada por duas razões. A primeira está associada à insegurança jurídica de se

promover tombamento por lei. Sem embargo das posições doutrinárias e das

decisões judiciais que admitem a lei como instrumento válido para tombar bens

móveis e imóveis, o Supremo Tribunal Federal, portanto a mais alta Corte de Justiça

do País, firmou o seguinte entendimento na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº

1.706-4, cujo julgamento foi concluído em 9/4/2008:

“Ementa (...)

5 - O tombamento é constituído mediante ato do Poder Executivo que estabelece o

alcance da limitação ao direito de propriedade. Incompetência do Poder Legislativo no

que toca a essas restrições, pena de violação ao disposto no art. 2º da Constituição

do Brasil.”.

Para o Supremo, tanto é inconstitucional o ato legislativo que efetiva o tombamento

quanto o ato legislativo que propõe alteração nas condições de tombamento

regularmente instituído pelo Executivo, porque incompatíveis com o princípio da

separação dos Poderes.

É importante ressaltar que esse entendimento do STF só foi exarado um ano depois

da apresentação da Proposta de Emenda à Constituição nº 16, de 2007.

Na Câmara dos Deputados, também não se admite o tombamento pela via

legislativa. A linha de argumentação é semelhante à do Supremo Tribunal Federal.

Na Comissão de Educação e Cultura da Câmara foi editada, em 2001, uma súmula

para orientar os relatores no exame de projetos de tombamento. A “Súmula de

Recomendação aos Relatores nº 1” preceitua que “(...) em termos de iniciativa

parlamentar, não cabe a elaboração de projeto de lei dispondo sobre tombamento de

bens culturais. O instrumento legislativo adequado é a Indicação”.
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A Indicação é uma espécie de proposição do processo legislativo da Câmara dos

Deputados, na qual o parlamentar interessado solicita ao Ministro da Cultura que

determine ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - Iphan - a

realização de estudos do bem indicado para fins de tombamento ou de outra forma de

acautelamento.

A segunda razão deve-se ao fato de que os estudos realizados não demonstraram

cabalmente a necessidade de se promover o tombamento de toda a Serra da Moeda.

Como ponderou o Ministério Público na reunião da Comissão Especial das Serras da

Moeda e da Calçada do dia 11/11/2008, o engessamento de todo o Sinclinal de

Moeda deve ser descartado. Trata-se de uma área muito extensa, e não existem, em

todos os locais, atributos que justifiquem essa modalidade de proteção, que poderia

inviabilizar o exercício de atividades econômicas compatíveis com a manutenção do

equilíbrio ambiental.

Em nossa avaliação, os estudos apontam para a necessidade de o Estado dispor

de uma política de proteção ambiental e cultural específica para o Sinclinal de Moeda,

especialmente para as Serras da Moeda e da Calçada.

A minuta de substitutivo que ora apresentamos propõe uma forma alternativa para

promover a proteção ambiental e cultural na região, de forma sustentável. As Serras

da Moeda e da Calçada, a exemplo do regime jurídico dispensado pela Constituição

da República para a Serra do Mar, no capítulo do meio ambiente, passam a constituir-

se como patrimônio ambiental do Estado, para permitir que a sua utilização, inclusive

quanto ao uso dos recursos naturais, seja regulamentada por meio de lei em

condições que assegurem a conservação e a proteção dos sítios de valor

arqueológico, paleontológico, espeleológico, ecológico, histórico, científico e cultural.

Essa forma de tratamento constitucional da matéria, além de demonstrar desde já a

importância das Serras da Moeda e da Calçada, abre espaço para se edificar uma

legislação infraconstitucional adequada para promover a tutela dos patrimônios

ambiental e cultural em sintonia com as potencialidades econômicas e sociais e a

exploração sustentável dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos na região.

Diante da complexidade do tema, acreditamos que esse é o melhor caminho a ser

tomado para enfrentar o problema.
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Aliado a essa medida, propomos também um projeto de lei, que é subscrito pela

Comissão das Serras da Moeda e da Calçada, para dar densidade a essa linha de

pensamento e amplicar nesta Casa os debates sobre a matéria.

PROJETO DE LEI Nº

Dispõe sobre a utilização e a proteção ambiental das Serras da Moeda e da

Calçada e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As Serras da Moeda e da Calçada constituem patrimônio ambiental do

Estado e sua utilização, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais, se fará em

condições que assegurem a conservação e a proteção dos sítios de valor

arqueológico, paleontológico, espeleológico, ecológico, histórico, científico e cultural,

nos termos desta lei, bem como da legislação de meio ambiente, em especial a Lei nº

14.309, de 19 de junho de 2002.

Art. 2º - Para a consecução do disposto nesta lei, fica adotada a área do Sinclinal

de Moeda como unidade territorial de planejamento das ações do Estado para a

proteção ambiental e o desenvolvimento sustentável das Serras da Moeda e da

Calçada, por meio de elaboração de um plano diretor de recursos hídricos superficiais

e subterrâneos e de ordenação do uso e ocupação do solo, especialmente nas

encostas e nas áreas submetidas à exploração econômica, observada a legislação

pertinente, em especial a Lei nº 13.960, de 26 de julho de 2001, e a Lei nº 12. 596, de

30 de julho de 1997.

Art. 3º - Para os efeitos desta lei, consideram-se:

I - Serra da Moeda o alinhamento montanhoso que se estende desde o Bairro

Jardim Canadá, na divisa dos Municípios de Nova Lima e Brumadinho, até o Rio

Paraopeba, no Município de Congonhas;

II - Serra da Calçada a denominação local do setor Norte da Serra da Moeda;

III - Sinclinal de Moeda a estrutura geológica que abrange parte dos territórios dos

Municípios de Belo Vale, Brumadinho, Congonhas, Itabirito, Moeda, Nova Lima, Ouro

Preto e Rio Acima, em que as camadas rochosas se mostram dobradas em forma de

arco e com a concavidade voltada para cima, na qual se inserem a Serra da Moeda, a

oeste, e a Serra das Serrinhas, a leste.
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IV - prática preservacionista a atividade técnica e cientificamente fundamentada,

imprescindível à proteção da integridade da vegetação nativa e dos sítios de valor

arqueológico, paleontológico, espeleológico, ecológico, histórico, científico e cultural;

V - exploração sustentável a exploração do ambiente de maneira a garantir a

perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos,

mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecológicos, de forma socialmente

justa e economicamente viável, e a integridade dos sítios de valor arqueológico,

paleontológico, espeleológico, ecológico, histórico, científico e cultural.

Parágrafo único - A delimitação geográfica da área das Serras da Moeda e da

Calçada será estabelecida em regulamento, admitido o uso de instrumento normativo

de mesmo nível hierárquico exclusivamente para fins de ampliação de sua área, sem

prejuízo de seus limites originais.

Art. 4o - A proteção e a utilização das Serras da Moeda e da Calçada têm por

objetivo geral o desenvolvimento sustentável e, por objetivos específicos, a

salvaguarda da biodiversidade, dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, dos

sítios de valor arqueológico, paleontológico, espeleológico, ecológico, histórico,

científico e cultural e dos valores turísticos.

§ 1º - Para a consecução dos objetivos previstos no “caput”, incumbe ao poder

público, entre outras medidas e observado o zoneamento ecológico-econômico do

Estado:

I - incentivar e promover a realização de estudos técnicos e científicos específicos

em escala adequada;

II - identificar áreas de relevante interesse para fins de proteção do patrimônio

ambiental e cultural;

III - cadastrar as nascentes e cursos d’água;

IV - identificar as espécies que compõem a fauna e a flora associadas;

V - incentivar  a criação de reserva particular do patrimônio natural - RPPN -;

VI - implantar cadastro com dados georreferenciados dos sítios de valor

arqueológico, paleontológico, espeleológico, ecológico, histórico, científico e cultural;

VII - promover a proteção do patrimônio cultural por meio de inventários, registros,

vigilância, tombamento, desapropriação e outras formas de acautelamento.
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§ 2º - Na proteção e na utilização das Serras da Moeda e da Calçada, serão

observados os princípios da função socioambiental da propriedade, da eqüidade

intergeracional, da prevenção, da precaução, do usuário-pagador, da transparência

das informações e dos atos, da gestão democrática e do respeito ao direito de

propriedade.

Art. 5o - A proteção e a utilização das Serras da Moeda e da Calçada far-se-ão

dentro de condições que assegurem:

I - a manutenção e a recuperação da vegetação e da fauna;

II - a conservação dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos;

III - o estímulo à formação de consciência pública sobre a importância e a

necessidade de conservação e manutenção dos ecossistemas e dos sítios de valor

arqueológico, paleontológico, espeleológico, ecológico, histórico, científico e cultural;

IV - o fomento das atividades públicas e privadas compatíveis com a manutenção

do equilíbrio ecológico e com a proteção dos bens culturais de natureza material e

imaterial;

V - o disciplinamento da ocupação urbana e rural, de forma a harmonizar o

crescimento econômico com a manutenção do equilíbrio ecológico e com a

preservação dos bens culturais de natureza material e imaterial.

Art. 6º - A supressão de vegetação nativa nas Serras da Moeda e da Calçada fica

vedada quando:

I - a vegetação:

a) abrigar espécies da flora e da fauna silvestres ameaçadas de extinção, assim

declaradas pela União ou pelo Estado, e a intervenção ou o parcelamento do solo

puserem em risco a sobrevivência dessas espécies;

b) exercer a função de proteção de mananciais ou de prevenção e controle de

erosão;

c) exercer a função de proteção dos sítios de valor arqueológico, paleontológico,

espeleológico, ecológico, histórico, científico e cultural;

d) possuir excepcional valor paisagístico, reconhecido pelos órgãos integrantes do

Sistema Nacional do Meio Ambiente - Sisnama -;

e) for necessária à criação ou à manutenção de corredor ecológico entre áreas
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protegidas.

II - o proprietário ou posseiro não cumprir a legislação ambiental, em especial as

exigências da Lei nº 14.309, de 19 de junho de 2002, no que concerne às áreas de

preservação permanente e de reserva legal.

Art. 7º - Os novos empreendimentos que impliquem a supressão de vegetação

nativa das Serras da Moeda e da Calçada serão implantados preferencialmente em

áreas já substancialmente alteradas ou degradadas.

Art. 8º - A supressão de vegetação nativa das Serras da Moeda e da Calçada para

atividades de natureza econômica sujeitas a autorização ou licenciamento ambiental

fica condicionada à compensação ambiental.

§ 1° - A compensação ambiental a que se refere o “c aput” deste artigo será feita

mediante a destinação de área de dimensão equivalente à da superfície desmatada,

com características ecológicas similares, na mesma bacia hidrográfica e, sempre que

possível, na mesma microbacia hidrográfica, em áreas localizadas no mesmo

Município ou região metropolitana.

§ 2º - Verificada pelo órgão ambiental a impossibilidade da compensação ambiental

prevista no “caput” deste artigo, será exigida a reposição florestal, com espécies

nativas, em área de dimensão equivalente à desmatada, na mesma bacia hidrográfica

e, sempre que possível, na mesma microbacia hidrográfica.

Art. 9º - A ementa da Lei nº 13.960, de 26 de julho de 2001, passa a ter a seguinte

redação:

“Declara como área de proteção ambiental a região situada nos Municípios de

Barão de Cocais, Belo Horizonte, Belo Vale, Brumadinho, Caetés, Catas Altas,

Congonhas, Ibirité, Itabirito, Mário Campos, Moeda, Nova Lima, Ouro Preto, Raposos,

Rio Acima, Santa Bárbara e Sarzedo e dá outras providências.”.

Art. 10 - O art. 1º e os §§ 4º, 5º e 6º do art. 4º da Lei nº 13.960, de 26 de julho de

2001, passam a vigorar com a seguinte alteração:

“Art. 1º - Sob a denominação de Área de Proteção Ambiental Sul Região

Metropolitana de Belo Horizonte - APA Sul RMBH -, fica declarada área de proteção

ambiental a região situada nos Municípios de Barão de Cocais, Belo Horizonte, Belo

Vale, Brumadinho, Caetés, Catas Altas, Congonhas, Ibirité, Itabirito, Mário Campos,
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Moeda, Nova Lima, Ouro Preto, Raposos, Rio Acima, Santa Bárbara e Sarzedo, com

a delimitação geográfica constante no anexo desta lei.

Art. 4º - (...)

§ 4º - O Sistema de Gestão da APA Sul RMBH terá prazo de três meses para a

manifestação de anuência sobre projetos voltados para a implantação ou ampliação

de empreendimentos sujeitos a autorização ou licenciamento ambiental pelos órgãos

competentes.

§ 5º - Nas áreas urbanas consolidadas e nas de expansão urbana previstas no

plano diretor dos Municípios, localizadas na APA Sul RMBH, não será exigida a

manifestação de anuência do sistema de gestão da unidade de conservação para

concessão de autorização municipal para construção ou ampliação de

empreendimentos imobiliários residenciais e comerciais;

§ 6º - O disposto no § 5º deste artigo não se aplica às zonas de expansão urbana

previstas em plano diretor municipal quando localizadas nas Serras da Moeda e da

Calçada.

Art. 11 - O anexo da Lei nº 13.960, de 26 de julho de 2001, passa a vigorar na

forma do anexo desta lei.

Art. 12 - A ação ou omissão de pessoas físicas ou jurídicas que importem

inobservância aos preceitos desta lei e a seus regulamentos ou resultem em dano à

flora, à fauna, aos demais atributos naturais e ao patrimônio cultural sujeitam os

infratores às sanções previstas em lei, em especial as dispostas na Lei Federal no

9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e seus decretos regulamentadores e na Lei nº

14.309, de 19 de junho de 2002.

Art. 13 - Os órgãos competentes adotarão as providências necessárias para o

rigoroso e fiel cumprimento desta lei e estimularão estudos técnicos e científicos

visando à conservação e ao manejo racional das Serras da Moeda e da Calçada, de

sua biodiversidade e dos sítios de valor arqueológico, paleontológico, espeleológico,

ecológico, histórico, científico e cultural.

Art. 14 - Ficam vedadas, enquanto esta lei não for regulamentada, a aprovação e a

implantação de novos empreendimentos e atividades nas Serras da Moeda e da

Calçada, bem como a expansão dos empreendimentos e das atividades já
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implantados, ressalvados os casos de processo de licenciamento de qualquer

natureza em tramitação nos órgãos públicos e ainda:

I - as atividades de segurança pública e proteção sanitária;

II - as obras essenciais de infra-estrutura destinadas aos serviços públicos de

transporte, saneamento e energia;

III - a implantação de área verde pública em área urbana;

IV - a pesquisa científica e tecnológica;

V - as obras públicas para implantação de instalações necessárias à captação e

condução de efluentes tratados;

VI - as atividades imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação nativa,

como prevenção, combate e controle do fogo, controle de erosão, erradicação de

invasoras e proteção de plantios com espécies nativas, e dos sítios de valor

arqueológico, paleontológico, espeleológico, ecológico, histórico, científico e cultural.

Art. 15 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, de de 2009.

Comissão Especial das Serras da Calçada e da Moeda

ANEXO

(a que se refere o art. 11 da Lei nº , de de de )

“ANEXO

(a que se refere o art. 1º, da Lei nº 13.960, de 26 de julho de 2001)

Memorial descritivo da APA Sul RMBH

O memorial descritivo da APA Sul RMBH foi elaborado com base nas cartas do

IBGE, escala 1:50.000 - Folhas: SE-23-Z-C-VI-3 Belo Horizonte; SF-23-X-A-III-1 Rio

Acima; SF-23- X-A-III-2 Acuruí; SE- 23-Z-C-VI-4 Caeté; SF-23-X-A-I-1 Catas Altas;

SF-23-X-A-VI-1-MI- 2609-1 Conselheiro Lafaiete; SF-23-X-A-III-3-MI- 2573-3 Itabirito;

SF-23-X-A-II-2 Brumadinho; SF-23-X-A-III-4-MI- 2573-4 Ouro Preto e escala

1:100.000 - Folha SE-23-Z-D-IV Itabira e tem a seguinte descrição: “inicia-se no

encontro da antiga estrada BH-Nova Lima e o aqueduto da Copasa (ponto 1); daí,

segue por esta estrada em direção à cidade de Nova Lima até seu encontro com a

divisa municipal de Belo Horizonte e Sabará (ponto 2); segue por esta divisa

intermunicipal até a nascente do Córrego Triângulo e daí, a jusante desse córrego,
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até sua confluência com o Córrego Cubango ou André Gomes (ponto 3); segue a

montante desse córrego até seu cruzamento com a curva de nível de cota altimétrica

1.100m (mil e cem metros) (ponto 4); segue por esta curva de nível até seu encontro

com o segundo afluente da margem esquerda do Córrego Jambreiro, de montante

para jusante (ponto 5); segue a jusante desse canal até seu encontro com o Córrego

do Jambreiro (ponto 6); segue a jusante desse córrego até sua confluência com o

Córrego Carioca (ponto 7); segue a montante desse córrego até sua confluência com

o Córrego Carrapato (ponto 8); segue em direção à nascente desse córrego até a

MG-030 (ponto 9); segue por esta rodovia, no rumo E, até seu cruzamento com o

Córrego Estrangulado (ponto 10); segue a jusante deste córrego até sua confluência

com o Ribeirão da Mutuca (ponto 11); segue a jusante desse ribeirão até sua

confluência com o Ribeirão dos Cristais - Folha SF-23-X-A- III-1 Rio Acima (ponto 12);

segue a jusante desse ribeirão até sua confluência com o primeiro afluente da

margem direita, de montante para jusante, após o Córrego dos Pires (ponto 13);

segue a montante desse córrego até o divisor de águas entre o Ribeirão dos Cristais

e o Córrego Bela Fama (ponto 14); segue por esse divisor, em direção N, infletindo

para E e SSE, até o Rio das Velhas (ponto 15); segue a jusante desse rio até sua

confluência com o Ribeirão da Prata - Folha SE-23-Z-C-VI-3 Belo Horizonte (ponto

16); segue a montante desse ribeirão até sua confluência com o Córrego da

Cachoeira - Folha SE-23-Z-C-IV-4 Caeté (ponto 17); segue a montante desse córrego

até sua nascente na Serra do Espinhaço (ponto 18); segue por esse divisor, em

direção NE, até a nascente do Córrego Vieira (ponto 19); segue a jusante desse

córrego até sua confluência com o Rio São João (ponto 20); segue a montante desse

rio até sua confluência com o Córrego Lagoa do Fundão - Folha SF-23-X-A-III-2

Acuruí (ponto 21); segue a montante desse córrego até sua nascente (ponto 22);

segue no rumo SE, ultrapassando o divisor de águas, até a nascente do Córrego

Botafogo (ponto 23); segue a jusante desse córrego até sua confluência com o Rio

Conceição (ponto 24); segue a jusante do Rio Conceição até sua confluência com o

Ribeirão Caraça - Folha SE-23- Z-D-IV Itabira (ponto 25); segue a montante desse

ribeirão até sua confluência com o Córrego Brumadinho - Folha SF-23-X-B-I-1 Catas

Altas (ponto 26); segue a montante desse córrego até sua confluência com o Córrego
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Quebra-Ossos (ponto 27); segue a montante desse córrego até seu cruzamento com

a curva de nível de cota altimétrica 1.000m (mil metros) (ponto 28); segue por essa

curva de nível, em direção preferencial S-SE, até o cruzamento com o Ribeirão

Maquiné (ponto 29); segue a montante desse ribeirão até sua nascente, e, daí, até o

divisor de águas entre os Córregos Quebra-Ossos e Paracatu (ponto 30); segue por

esse divisor, em direção S, até o limite dos Municípios de Santa Bárbara e Mariana

(ponto 31); segue em direção preferencial SW, acompanhando os limites entre os

Municípios de Santa Bárbara-Mariana, Santa Bárbara-Ouro Preto e Santa Bárbara-

Itabirito, até o ponto cotado 1.627m (mil seiscentos e vinte e sete metros), na Serra

do Espinhaço - Folha SF-23-X-A-III-2 Acuruí (ponto 32); segue em direção SW, pelo

divisor de águas dos Córregos do Lobo e Curral de Pedras, até seu encontro com o

Rio das Velhas (ponto 33); segue a jusante do Rio das Velhas até a represa do Rio

de Pedras (ponto 34); daí, segue a margem sul dessa represa, em direção W, até o

encontro com o Córrego Farinha Seca (ponto 35); segue a montante desse córrego

até sua confluência com o Córrego das Palmeiras (ponto 36); segue a montante

desse córrego, passando pela Folha SF- 23-X-A-III-2-MI- 2573-4 Ouro Preto, até sua

nascente - Folha SF-23- X-A-III-1-MI- 2573-3 Rio Acima (ponto 37); segue pelo divisor

de águas dos Córregos Chancudo e Água Suja, passando pelos pontos cotados

1.053m (mil e cinqüenta e três metros), 1.082m (mil e oitenta e dois metros) e 1.083m

(mil e oitenta e três metros), até a coordenada 7.764.000 N (ponto 38); segue por esta

coordenada, em direção W, até o cruzamento com o Rio Itabirito (ponto 39); segue a

montante desse rio até sua confluência com o Córrego da Onça (ponto 40); segue a

montante desse córrego até sua confluência com o Córrego Sumidouro (ponto 41);

segue a montante desse córrego até seu encontro com o terceiro canal de drenagem

da margem direita, de montante para jusante (ponto 42); segue a montante deste

canal de drenagem até sua nascente (ponto 43); daí, passa pelo divisor de águas dos

Córregos Sumidouro e Carioca até a nascente do sétimo afluente da margem

esquerda do Córrego Carioca, de montante para jusante (ponto 44); segue a jusante

desse afluente até seu encontro com o Córrego Carioca - Folha SF-23-X-A-III-3-MI-

2573-3 Itabirito (ponto 45); segue a montante deste córrego até sua nascente na

Serra das Serrinhas (ponto 46); segue em direção S-SE até o ponto cotado 1.239m,
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ao sul do Córrego Mato da Fábrica (ponto 46-1); inflete para S-SW até o ponto cotado

1.199m, no divisor de águas do Córrego do Braço e Córrego Quebra Pau (ponto 46-

2); inflete para SE até o ponto de cota 1.130m, no interflúvio do Córrego Filipe e do

Ribeirão Carioca (ponto 46-3); daí, segue na direção E até o ponto de cota 1.079m

(ponto 46-4); segue na direção SE até o ponto de cota 1.251m, na cabeceira do

Córrego do Sapateiro (ponto 46-5); segue na direção E até encontrar o Ribeirão

Sardinha (ponto 46-6); daí, para montante, segue o curso do Ribeirão Sardinha até a

confluência com o Córrego Lagoa dos Porcos e, ainda para montante pelo curso

deste último, até a confluência com o Moinho Velho (ponto 46-7); daí, toma a direção

S, ultrapassa o Ribeirão Burnier, até o ponto de cota 1.270m (ponto 46-8); inflete para

S-SW até o ponto de cota 1.057m, nas proximidades da Capela de São Sebastião

(ponto 46-9); daí, segue para W, cruza a BR-040 e prossegue até o ponto de cota

1.022m (ponto 46-10); inflete para W-SW até o ponto de cota 1.018m, no divisor de

águas dos Córregos Santo Antônio e Pilar (ponto 46-11); desse ponto, segue por SW

até o ponto de cota 957m, nas proximidades da sede da antiga Fazenda Paraopeba

(ponto 46-12); ainda na direção SW, segue até ponto na margem direita do Rio

Paraopeba, na Usina da Companhia Paulista de Ferro Liga (ponto 46-13); daí segue

para jusante pelo Rio Paraopeba até a Usina Hidrelétrica do Salto (ponto 46-14);

desse ponto, na direção NE, até o ponto de cota 1.135m, no divisor de águas do

Córrego do Grilo com o Ribeirão da Barra (ponto 46-15); daí para NW até o ponto de

cota 1.117m (mil cento e dezessete metros), no divisor de águas do Ribeirão da Barra

com o Córrego da Barrinha (ponto 46-16); daí segue para N até o ponto de cota

1.139m (mil cento e trinta e nove metros), na margem direita do Córrego Pessegueiro

(ponto 46-17); daí, segue na direção NW, até o ponto de cota 1.179m (mil cento e

setenta e nove metros) próximo da cabeceira do Córrego Grota do Gentil (ponto 46-

18); daí, segue para NW, ultrapassando o Ribeirão São Caetano e pela sua margem

direita atingindo o ponto de cota 1.051m (mil e cinqüenta e um metros) (ponto 46-19);

inflete para NE, ultrapassa o Córrego da Samambaia até um ponto na cabeceira do

Córrego Campinho (ponto 46-20); segue a jusante deste córrego até sua confluência

com o Córrego Três Barras - folha SF- 23-X-A-II-2 Brumadinho (ponto 50); segue a

jusante deste córrego até seu sétimo afluente da margem direita a partir deste ponto,
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de montante para jusante (ponto 51); segue a montante deste afluente até sua

nascente e, daí, até o divisor de águas dos Córregos da Estiva e Três Barras (ponto

52); segue por este divisor, em direção W, até a nascente do segundo afluente da

margem esquerda do Ribeirão Aranha, de montante para jusante (ponto 53); segue a

jusante deste afluente até o Ribeirão Aranha (ponto 54); segue, em direção N, até a

curva de nível de cota altimétrica 900m (novecentos metros) (ponto 55); segue por

esta curva, em direção NE, infletindo para NW, até a nascente do décimo afluente da

margem esquerda do Ribeirão Piedade, de montante para jusante (ponto 56); segue

a jusante deste afluente até sua confluência com o Ribeirão Piedade (ponto 57);

segue a montante deste ribeirão até sua confluência com o Córrego Pau Branco

(ponto 58); segue a montante deste córrego até seu encontro com a curva de nível de

cota altimétrica 1.100m (mil e cem metros) - folha SF-23-X-A-III-1 Rio Acima (ponto

59); segue por esta curva de nível até a nascente do oitavo afluente da margem

esquerda do Córrego Fundo, de montante para jusante - folha SF-23-X-A-II-2

Brumadinho (ponto 60); segue a jusante deste afluente até sua confluência com o

Córrego Fundo (ponto 61); segue a jusante deste córrego até sua confluência com o

Córrego da Areia (ponto 62); segue a jusante deste córrego até sua confluência com

o Ribeirão Casa Branca (ponto 63); segue a montante deste ribeirão até seu encontro

com o Córrego da Índia (ponto 64); segue a montante deste córrego até seu encontro

com a curva de nível de cota altimétrica 900m (novecentos metros) (ponto 65); segue

por esta curva de nível, em direção preferencial W e posteriormente N e E,

contornando a Serra Três Irmãos, até o encontro com o Córrego Camargo (ponto 66);

segue a montante deste córrego até atingir a curva de nível de cota altimétrica 980m

(novecentos e oitenta metros) (ponto 67); segue por esta curva de nível até atingir a

nascente do terceiro afluente da margem esquerda do Córrego Taboão, de montante

para jusante (ponto 68); segue a jusante deste afluente até atingir a curva de nível de

cota altimétrica 920m (novecentos e vinte metros) (ponto 69); segue por esta curva de

nível até atingir o quinto afluente da margem direita do Córrego Taboão (ponto 70);

segue a montante deste afluente até atingir a curva de nível de cota altimétrica

1.000m (mil metros) (ponto 71); segue por esta curva de nível, em direção

preferencial NE, até o cruzamento com o Córrego Barreirinho (ponto 72); segue a
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montante deste córrego até o cruzamento com a curva de nível de cota altimétrica

1.040m (mil e quarenta metros) (ponto 73); segue por esta curva de nível em direção

preferencial NE, até atingir o divisor de águas da bacia de captação do Córrego

Barreiro, situada no ponto de coordenadas 20º00' Lat S e 44º00’ Long W (ponto 74);

segue por este divisor de águas, em direção preferencial N, até a curva de nível de

cota altimétrica 980m (novecentos e oitenta metros) - folha SE-23-2C-V-4 Contagem

(ponto 75); segue por esta curva, em direção E, até seu encontro com o quinto

afluente da margem esquerda do Córrego Barreiro, de jusante para montante (ponto

76); segue a montante deste afluente até o encontro com a curva de nível de cota

altimétrica 1.040m (mil e quarenta metros) - folha SE-X-A- III-1 Rio Acima (ponto 77);

segue por esta curva, em direção preferencial NE, até o encontro com o terceiro

afluente da margem esquerda do Córrego Cercadinho, de montante para jusante

(ponto 78); segue por este afluente, a jusante, até sua confluência com o Córrego

Cercadinho (ponto 79); segue em direção SSE até o ponto cotado 1.165m (mil cento

e sessenta e cinco metros), no divisor de águas dos Córregos Cercadinho e Leitão

(ponto 80); segue em direção E até encontrar as coordenadas 610.000m E e

6.791.000m N (ponto 81); segue por esta coordenada, em direção S, até o divisor de

águas entre o Ribeirão da Mutuca e o Córrego Cercadinho (ponto 82); segue por este

divisor, em direção NE, até a curva de nível de cota altimétrica 1.160m (mil cento e

sessenta metros) (ponto 83); segue por esta curva, em direção NE, até a nascente do

Córrego do Acaba Mundo (ponto 84); segue a jusante deste córrego até seu encontro

com a curva de nível de cota altimétrica 1.100m (mil e cem metros) (ponto 85); segue

por esta curva de nível até seu encontro com o primeiro afluente da margem

esquerda do Córrego da Mangabeira, de montante para jusante (ponto 86); segue a

montante deste afluente até sua nascente e, daí, até seu encontro com a curva de

nível de cota altimétrica 1.200m (mil e duzentos metros) (ponto 87); segue por esta

curva de nível até o divisor de águas dos Córregos da Mangabeira e da Serra (ponto

88); segue por este divisor, em direção NE, até a curva de nível de cota altimétrica

1.000m (mil metros) (ponto 89); segue em direção ENE até o divisor de águas dos

Córregos São Lucas e da Serra (ponto 90); segue por este divisor, em direção ENE,

até o ponto mais próximo da nascente do Córrego São Lucas e, daí, até esta
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nascente (ponto 91); segue a jusante deste córrego até o aqueduto da Copasa-MG

(ponto 92); segue por este aqueduto até o ponto inicial desta descrição”.

Justificação: Como uma das medidas para se promover o acautelamento ambiental

e cultural das Serras da Moeda e da Calçada, o Relatório Final da Comissão Especial

das Serras da Moeda e da Calçada recomendou à Comissão Especial para Emitir

Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 16/2007 a aprovação da

proposição na forma da minuta de substitutivo que encaminhou.

No substitutivo, as Serras da Moeda e da Calçada passam a constituir-se como

patrimônio ambiental do Estado, em que a utilização dos espaços territoriais, inclusive

quanto ao uso dos recursos naturais, deverá ser disciplinada, por meio de lei, em

condições que assegurem a conservação e a proteção dos sítios de valor

arqueológico, paleontológico, espeleológico, ecológico, histórico, científico e cultural.

Essa orientação no trato constitucional da matéria foi sugerida por duas razões. A

primeira é a insegurança jurídica da efetivação do tombamento por lei, diante do

entendimento do STF manifestado na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.706-

4, segundo o qual tombamento é ato privativo do Poder Executivo. A segunda é o fato

de estudos realizados e as discussões travadas demonstrarem a existência de áreas

na serra que não necessitam da proteção prevista na referida proposta de emenda, a

exemplo dos condomínios residenciais Retiro das Pedras, Serra dos Manacás e

Retiro do Chalé.

Para a Comissão, os estudos apontaram para a necessidade de o Estado dispor de

uma política específica para o Sinclinal de Moeda, focando especialmente as Serras

da Moeda e da Calçada e orientando-se pelo princípio do desenvolvimento

sustentável, para compatibilizar a ocupação urbana e rural e o exercício de atividades

econômicas com a preservação e conservação de áreas de relevante interesse

ambiental e cultural.

O projeto de lei que ora apresentamos propõe um modelo de gestão para as Serras

da Moeda e da Calçada tomando como ponto de partida o Sinclinal de Moeda. De

acordo com os estudos técnicos que chegaram às mãos da Comissão Especial, os

recursos hídricos existentes na área de abrangência do sinclinal devem receber um

cuidado especial do poder público, tendo em vista a sua importância para a recarga



____________________________________________________________________________
618

de aqüíferos e alimentação de mananciais utilizados para o abastecimento público da

Região Metropolitana de Belo Horizonte. Para isso, propomos alteração na lei da APA

Sul RMBH, com o objetivo de incluir toda a área do sinclinal no âmbito dessa unidade

de conservação e estabelecer a obrigatoriedade de se implantar um plano de gestão

dos recursos hídricos locais. É importante esclarecer que atualmente apenas uma

parte do sinclinal integra a APA Sul RMBH.

No projeto, a área do sinclinal ocupa lugar de destaque na APA Sul RMBH. Para

ela, são estabelecidas obrigações específicas. Além do plano mencionado, cuidamos

do disciplinamento do uso e ocupação do solo, especialmente nas encostas e nas

áreas submetidas à exploração econômica.

A seu turno, as Serras da Moeda e da Calçada recebem um tratamento

diferenciado no sinclinal. Nesse sentido, declaramos as serras como patrimônio

ambiental do Estado e disciplinamos as formas de proteção ambiental e cultural e de

intervenção econômica compatíveis com a área.

Nos arts. 3º e 4º do projeto, conceituamos Serras da Moeda e da Calçada e

estabelecemos os objetivos gerais e específicos da política de proteção ambiental

dessas áreas. Dentre os objetivos específicos, merecem destaque: a realização de

estudos técnicos e científicos específicos em escala adequada; a identificação de

áreas de relevante interesse para fins de proteção do patrimônio ambiental e cultural;

a implantação de cadastro com dados georreferenciados dos sítios de valor

arqueológico, paleontológico, espeleológico, ecológico, histórico, científico e cultural.

No art. 6º do projeto, enumeramos os casos em que a supressão da vegetação

nativa nas Serras da Moeda e da Calçada não será permitida.

Nos arts. 7º e 8º, são estabelecidas as condicionantes para a implantação de novos

empreendimentos exclusivamente para as Serras da Moeda e da Calçada. Esses

empreendimentos deverão ser implantados preferencialmente em áreas degradadas

ou substancialmente alteradas, mediante compensação ambiental, na forma de

destinação de área de mesma dimensão que a superfície desmatada, na mesma

bacia hidrográfica e, na medida do possível, na mesma microbacia hidrográfica.

Estabelecemos, ainda, por medida de cautela, a proibição temporária de aprovação

e implantação de novos empreendimentos e atividades nas Serras da Moeda e da
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Calçada e de expansão de empreendimentos e atividades já implantados. A regra

vale apenas enquanto a lei não for regulamentada. Deixamos de fora da cautela

apenas as intervenções de interesse público, como as atividades de segurança

pública e proteção sanitária, as obras essenciais de infra-estrutura destinadas aos

serviços públicos de transporte, saneamento e energia e as atividades

imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação nativa.

Como ficou demonstrado nos trabalhos da Comissão Especial das Serras da

Moeda e da Calçada, a matéria é controvertida e bastante complexa. Assim, o

projeto que ora apresentamos tem, além da missão de inaugurar um amplo

debate nesta Casa, a intenção de contribuir para a edificação de um instrumento

normativo que atenda aos interesses do Estado, da sociedade e do patrimônio

ambiental e cultural da região.

VIII - Anexos

Disponíveis apenas para consulta na Biblioteca da ALMG

1 - Notas taquigráficas das audiências públicas.

2 - Documentos recebidos pela Comissão Especial das Serras da Calçada e

Moeda: Publicação “Patrimônio natural-cultural e zoneamento ecológico-

econômico da Serra da Moeda: uma contribuição para sua conservação”,

Sindiextra - 2008; Mapa - Patrimônio histórico e arqueológico na Serra da

Calçada, Arca Amaserra e Pró-Citta; Mapa - Tombamento provisório da Serra da

Calçada, Iepha - 2008; Dossiê do processo de tombamento do Forte de

Brumadinho, Prefeitura Municipal de Brumadinho - 2008; Correspondência com

propostas do Sindiextra; Correspondência com propostas da Associação de Meio

Ambiente de Moeda.

- Publique-se para os fins do parágrafo único do art. 114 do Regimento Interno.

* - Republicado em 30.5.2009 com redação aprovada pelo Plenário nos termos

do § 3º do art. 111, c/c o parágrafo único do art. 114, do Regimento Interno.

Despacho de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado João Leite e outros, solicitando a

convocação de reunião especial para comemorar o Dia da Independência do

Estado de Israel. A Presidência defere o requerimento, de conformidade com o
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inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno.

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 13, às 20 horas, nos termos do

edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

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

1º/4/2009

Às 9h15min, comparecem no Centro Pastoral Padre Guerino Pontello, em Pitangui,

a Deputada Maria Tereza Lara e os Deputados João Leite e Neider Moreira

(substituindo este ao Deputado Rômulo Veneroso, por indicação da Liderança do

BPS), membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado

Antônio Júlio. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João Leite,

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 debater o aumento da criminalidade no Município

de Pitangui. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs.

Evandro Rocha Mendes, Prefeito Municipal de Pitangui; Adalberto José Rodrigues

Filho, Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Pitangui; Augusto Costa Netto,

Delegado Regional de Pará de Minas; Maj. PM Pedro Ivo Vargas, Comandante da

19ª Cia. Independente da PMMG, de Pará de Minas; e as Sras. Ana Cristina de

Oliveira Bicalho Leão e Hellen Caires Teixeira, respectivamente, Delegada de Polícia

e Defensora Pública da Comarca de Pitangui, que são convidados a tomar assento à

mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Antônio Júlio, autor do

requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo

após, passa a palavra aos convidados para que façam suas exposições. Abertos os

debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. A

Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª
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Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

requerimentos dos Deputados Antônio Júlio e Neider Moreira e da Deputada Maria

Tereza Lara (2) em que solicitam seja realizada visita ao Sr. Maurício Campos Júnior,

Secretário de Defesa Social, para entregar relatório relativo a esta reunião; e seja

encaminhado à mesma autoridade pedido de providências para a transferência de 46

presos condenados da cadeia pública de Pitangui para penitenciária da região; e da

Deputada Maria Tereza Lara em que solicita seja a Sra. Catia Emanuelli, Assessora

da Secretaria Nacional de Segurança Pública - Senasp -, convidada para participar de

reunião desta Comissão com a finalidade de prestar esclarecimentos sobre o trabalho

desenvolvido por essa Secretaria, em especial sobre as políticas públicas de

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de abril de 2009.

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

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 1º/4/2009

Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Jayro

Lessa, Adelmo Carneiro Leão, Inácio Franco, Juarez Távora e Lafayette de Andrada,

membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, a Deputada Gláucia

Brandão e o Deputado Carlin Moura. 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 avaliar o cumprimento

das metas fiscais estabelecidas para o Estado, conforme dispõe a Lei de

Responsabilidade Fiscal, discutir a crise econômica e seus reflexos na economia

mineira, apreciar a matéria constante na pauta e discutir e votar proposições da

Comissão. O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 3.031/2009, no 1º

turno, para o qual designou como relator o Deputado Adelmo Carneiro Leão. A
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Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir o Sr. André Abreu Reis,

Diretor da Superintendência de Planejamento e Programação Orçamentária da

Secretaria de Planejamento e Gestão, e a Sra. Maria Rita de Carvalho Rocha,

Diretora da Diretoria Central de Gestão Fiscal da mesma Secretaria, representantes

da Sra. Renata Vilhena, titular dessa Pasta; os Srs. Leonardo Maurício Colombini e

Flávio Riani e a Sra. Silvana Maria Mendonça de Andrade, respectivamente,

Secretário Adjunto, Assessor Econômico e Assessora Adjunta da Secretaria de

Fazenda, e o Sr. Antônio Donizete Rosa, Assessor da Superintendência Central de

Contadoria Central da mesma Secretaria, representantes do Sr. Simão Cirineu Dias,

titular dessa Pasta, que são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente e o

Deputado Adelmo Carneiro Leão, autores do requerimento que deu origem ao

debate, tecem suas considerações iniciais. Logo após, a Presidência passa a palavra

aos convidados para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se

ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. A Presidência retoma os

trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. Os Deputados Adelmo Carneiro Leão e Inácio Franco se

retiram da reunião. Não havendo quórum regimental para sua apreciação, o

Presidente retira a matéria da pauta. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

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

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

Sala das Comissões, 8 de abril de 2009.

Jayro Lessa, Presidente - Inácio Franco - Juarez Távora - Lafayette de Andrada.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 1º/4/2009

Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Cecília Ferramenta

e os Deputados Walter Tosta e Elmiro Nascimento, membros da supracitada

Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Ademir Lucas, Dalmo Ribeiro

Silva e Braulio Braz. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Walter

Tosta, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
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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 discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem

do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições

sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer

pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.698/2008 na forma do Substitutivo

nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda nº 1, apresentada pela

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social (relatora: Deputada Cecília

Ferramenta, em virtude de redistribuição). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único,

cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 3.030/2009 (relatora: Deputada Cecília

Ferramenta); 3.048/2009 (relator: Deputado Walter Tosta), que receberam parecer

por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os

Requerimentos nºs 3.489, 3.507 e 3.509/2009. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte

(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

requerimentos dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva em que solicita seja realizada

audiência pública para debater a demissão de 35 Fiscais do CREA-MG; Doutor

Rinaldo em que solicita seja realizada reunião conjunta com a Comissão de Saúde,

com a finalidade de debater, em audiência pública, a ampliação do período de

licença-maternidade, matéria de que trata o Projeto de Lei Complementar nº 31/2007.

O Deputado Walter Tosta passa a Presidência ao Deputado Elmiro Nascimento e

apresenta requerimento em que solicita seja realizada audiência pública para debater

o pacto da ação sindical em Minas Gerais. Colocado em votação, é o requerimento

aprovado. Reassumindo a Presidência, e cumprida a finalidade da reunião, o

Deputado Walter Tosta agradece a presença dos parlamentares, convoca os

membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de abril de 2009.
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Rosângela Reis, Presidente - Walter Tosta - Maria Lúcia Mendonça.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.694/2008

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

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.

Após exame preliminar da matéria realizado 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 2.694/2008 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.

Nascido no Município de Ibiraci, em 1953, notabilizou-se por seu espírito

empreendedor, como incansável batalhador pelas questões ligadas à política e ao

progresso local. Foi fundador do PSDB de Ibiraci, diretor do Departamento de Obras

da Prefeitura Municipal, além de comerciante de destaque como proprietário da Casa

Oliveira Costa.

Sobressaiu à frente da diretoria da Secretaria Municipal de Obras pela eficiência

com que resolvia os problemas do Departamento, tornando-se referência para os

diretores que o sucederam. Sempre muito prudente, ganhou respeito e admiração de

toda a população local.

Portanto, com a homenagem que lhe está sendo feita por intermédio do projeto de

lei em análise pretende-se demonstrar o reconhecimento aos relevantes serviços

prestados àquela comunidade.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem o objetivo de alterar a redação do art. 1º, a fim de identificar a rodovia a



____________________________________________________________________________
625

ser denominada.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.694/2008, em

turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 13 de abril de 2009.

Adalclever Lopes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.996/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Carlin Moura, o projeto de lei em análise tem por objetivo

instituir a Semana Estadual da Adoção.

A proposição foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, da qual

recebeu parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do

Substitutivo nº 1. Vem, agora, a esta Comissão para receber parecer quanto ao

mérito, nos termos dos arts. 188, 102, XIV, “e”, e 190 do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.996/2009 tem por escopo instituir 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 conscientização

sobre a importância da adoção de crianças e adolescentes.

Importa esclarecer que o Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de

Constituição e Justiça, tem a finalidade de promover a correção de pequenas

impropriedades do texto, assim como sua adequação à técnica legislativa.

Adotar um filho significa acolher, mediante a ação legal e por vontade própria, como

descendente legítimo, uma pessoa desamparada pelos pais biológicos, conferindo-

lhe todos os direitos de um filho natural. Para além do conceito, está a significância

dessa ação, de grande valor não apenas para os indivíduos envolvidos - pais e filhos

-, mas para toda a sociedade.

Para o adotante, a decisão de adotar é pouco diferente daquela de ter um filho de

sangue, pois, excluindo-se a parte biológica, o processo é igual. O amor, o afeto, a
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ansiedade, a expectativa, os problemas com a educação e o comportamento, os

conflitos... Tudo isso acontece nas relações entre pais e filhos independentemente de

serem descendentes biológicos ou adotivos.

Para o adotado - recém-nascido, criança ou adolescente -, ser acolhido em uma

nova família é fato fundamental na formação de sua personalidade, pois, apesar de,

ao longo de seu desenvolvimento, receber influências de várias instituições, como as

educacionais e religiosas, é primordial a importância de fazer parte de um núcleo

familiar equilibrado e saudável.

Infelizmente, não são poucas as crianças e adolescentes, abandonados e carentes

de afeto, que não conhecem seus pais. Preocupado com essa circunstância, o poder

público tem envidado esforços para estabelecer proteção especial e integral a esses

indivíduos.

No Brasil, adotar já foi um processo muito mais longo, burocrático e estressante.

Hoje, com o apoio da legislação e o advento dos Juizados da Infância e da

Juventude, está mais fácil e rápido.

Com a aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (Lei Federal nº

8.069, de 1990), que estabelece as normas gerais de adoção no Brasil, esses

processos foram facilitados. O documento põe em evidência os interesses do

adotando e estabelece como principal objetivo do processo de adoção assegurar seu

bem-estar.

Por meio do ato de adoção, os pais conferem ao filho adotado os mesmos direitos

dos filhos naturais e, uma vez concluído o processo de adoção, este é irrefutável, a

não ser em caso de maus-tratos por parte dos pais. Nesse caso, como ocorreria com

os pais biológicos, os pais adotivos perdem o pátrio poder, e o Estado se

responsabiliza pela guarda dos filhos, encaminhando-os a uma instituição para

menores desamparados até definir sua situação, ou os coloca sob a guarda de um

parente que tenha condições de acolhê-los.

Em 2008, o Brasil começou a montar seu Cadastro Nacional de Adoção, que

pretende dar racionalidade e ordem a esse complexo drama social. O interessado em

adotar passa por um longo processo de habilitação, que inclui entrega de documentos

e fotos do local de residência, comprovação de bons antecedentes, entrevistas com
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psicólogos e assistentes sociais e um parecer do Juiz da Vara da Infância e da

Juventude. Sendo considerado apto, entra numa fila de pretendentes e aguarda que

se encontre criança com o perfil desejado. Até então, esse processo só era válido

para a localidade onde residisse a pessoa ou o casal interessado, mas, com a criação

do cadastro nacional, uma vez habilitado, o requerente estará apto à adoção em

qualquer lugar do Brasil, o que pode facilitar o processo.

Diante dessas informações, ressalta-se a importância do projeto de lei em análise,

que pretende instituir uma semana para a reflexão sobre o valor social do ato de

acolher crianças e adolescentes por meio da adoção, dando-lhes não apenas uma

nova família, mas uma nova oportunidade de inserção social ampla, a partir da

convivência saudável e harmônica com núcleos familiares.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.996/2009 em

turno único, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de

Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 8 de abril de 2009.

Rosângela Reis, Presidente - Walter Tosta, relator - Maria Lúcia Mendonça.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.068/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

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.

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 3.068/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Apae - de Itamarandiba, que tem

como finalidade primordial promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas
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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, a entidade 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 para a área e aprimorar a

formação de pessoal técnico. Junto ao poder público e a entidade privada, 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 3.068/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 8 de abril de 2009.

Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.081/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Adalclever Lopes, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação de Convivência, Sabedoria e Experiência –

ACSE –, com sede no Município de Caratinga.

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 3.081/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Convivência, Sabedoria e Experiência, com sede no Município de Caratinga,

associação civil, assistencial e filantrópica que tem por objetivo auxiliar na promoção
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do bem-estar da comunidade caratinguense.

Para tanto, estabelece convênios com órgãos governamentais e não

governamentais para o desenvolvimento de projetos de interesse dos associados.

Além disso, incentiva o trabalho voluntário, promove intercâmbio com outras

entidades para maior integração de seus assistidos, presta auxílio aos portadores de

necessidades especiais e aos que se encontram em situação de vulnerabilidade

social.

Diante dessas considerações, acreditamos ser a instituição merecedora do título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.081/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 7 de abril de 2009.

Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.097/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Soci al

Relatório

De autoria do Deputado Vanderlei Jangrossi, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Aposentados e Pensionistas

de Pedro Leopoldo, com sede nesse Município.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Cabe agora a esta

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.097/2009 tem por escopo declarar de utilidade pública a

Associação dos Aposentados e Pensionistas de Pedro Leopoldo, entidade civil sem

fins lucrativos, que tem por finalidade promover a integração de seus associados

através de atividades de caráter cívico, cultural, esportivo, turístico, recreativo e

social.
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Para cumprir os seus objetivos programáticos, desenvolve ações as mais diversas,

sempre com o intuito de melhorar a qualidade de vida de seus associados,

incentivando a participação concreta na defesa dos interesses coletivos para a

consolidação da cidadania, o que constitui valiosa parceria com o poder público.

Diante da relevância de seu trabalho, é oportuno e meritório conceder-lhe o título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.097/2009, em turno

único.

Sala das Comissões, 8 de abril de 2009.

Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.106/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Inácio Franco, o projeto de lei em tela visa a declarar de

utilidade pública o Lar de Meninas Maddalena Medioli – Lameb –, com sede no

Município de Betim.

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

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

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.106/2009 pretende declarar de utilidade pública o Lar de

Meninas Maddalena Medioli, com sede no Município de Betim, que possui como

finalidade precípua prestar auxílio e proteção às crianças e adolescentes carentes

residentes na localidade.

No desenvolvimento de suas atividades, atende em abrigos crianças de até 8 anos;

meninas de 9 a 12 anos, por um prazo determinado de 2 anos, objetivando sempre o

retorno à família de origem; e, em programas de aprendizagem e profissionalização,

os adolescentes do sexo feminino de 13 a 18 anos.

Para dar suporte a esse trabalho, a entidade contribui para o estabelecimento de
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políticas públicas e programas intersetoriais em níveis federal, estadual e municipal;

busca garantir a universalidade e a qualidade da atenção dispensada à criança, ao

adolescente e a suas famílias, na perspectiva de concretizar os seus direitos e as

oportunidades de acesso aos bens socioculturais necessários à sua formação.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.106/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 7 de abril de 2009.

Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.107/2009

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do Deputado Irani Barbosa, o projeto de lei em tela visa a declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária Cultural Felício dos Santos, com sede no

Município de Mateus Leme.

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

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,

que apresentou, cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ela,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.107/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária Cultural Felício dos Santos, com sede no Município de Mateus Leme,

que possui como finalidade primordial implementar ações na busca de melhoria para

os moradores da localidade.

Dessa forma desenvolve atividades assistenciais, recreativas, educacionais e

culturais; presta serviços de utilidade pública, integrando-se às tarefas de defesa civil,

sempre que necessário; contribui para o aperfeiçoamento profissional dos jornalistas

e dos radialistas locais, em conformidade com a legislação profissional vigente;

fomenta a integração dos seus associados com a comunidade.

Esclareça-se que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e
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Justiça, tem por finalidade corrigir o nome do Município onde se localiza a sede da

entidade, de Mateus Leme para Felício dos Santos.

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

Conclusão

Pelo aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.107/2009, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 13 de abril de 2009.

Adalclever Lopes, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.065/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Costa, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre

diretrizes para a elaboração da Política Estadual de Segurança Pública.

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 Segurança Pública opinou pela aprovação da proposição na forma desse

substitutivo.

Agora, vem a matéria a esta Comissão para ser analisada quanto à repercussão

financeira, sobre o erário, de sua aprovação.

Fundamentação

O projeto dispõe sobre diretrizes para a elaboração da Política Estadual de

Segurança Pública, a qual contemplaria a participação da iniciativa privada. A

Comissão de Constituição e Justiça encontrou impropriedades na proposição e, para

saná-las, apresentou o Substitutivo nº 1, que acolhemos. A comissão de mérito

opinou que esse substitutivo pode ajudar na implementação de políticas para a

segurança pública.

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, à semelhança de

manifestações anteriores, que o projeto não causa impacto nos cofres públicos. A

proposição estabelece diretrizes para determinada política pública. Posteriormente,
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ela poderá dar origem a um programa, quando haverá quantificação de metas físicas

e definição de dotação orçamentária, a qual 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 da política pública em tela, em

especial porque ela pode ser feita gradualmente, de acordo com as disponibilidades.

Finalmente, vale lembrar, sem entrar no mérito, que no País o orçamento é

autorizativo, e não determinativo. O Legislativo autoriza os gastos. Mesmo que haja a

inclusão de 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

1.065/2007 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de

Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 8 de abril de 2009.

Jayro Lessa, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Inácio Franco - Juarez

Távora.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.505/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Roberto Carvalho, o projeto de lei em epígrafe dispõe

sobre a instituição da Política Estadual de Apoio à Coleta e ao Reaproveitamento de

Óleos Vegetais.

O projeto foi distribuído preliminarmente à Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com as

Emendas nºs 1 a 3, que apresentou.

A Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais perdeu o prazo regimental para

emitir seu parecer.

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.

188, combinado com o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.
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Fundamentação

O projeto em pauta objetiva instituir política pública de apoio à coleta e ao

reaproveitamento de óleos vegetais com vistas à preservação do meio ambiente e à

geração de emprego e renda no Estado.

Segundo o projeto, a política tem os seguintes objetivos: traçar metas e condições

para o reaproveitamento de óleos vegetais no âmbito do Estado e assegurar

benefícios sociais, ambientais e econômicos decorrentes da utilização de óleos

vegetais reaproveitados.

Consoante o autor, o projeto é viável economicamente, mas depende diretamente

da conscientização da população e do engajamento do setor público nesse processo.

Conforme parecer da Comissão de Constituição e Justiça, a proposição dispõe

sobre matéria relacionada ao meio ambiente e à saúde, na medida em que o descarte

de óleo vegetal usado na natureza, além de prejudicar a rede de esgoto, causa

impacto negativo no solo e nas coleções hídricas. A competência do Estado para

dispor sobre a matéria está prevista nos incisos II, VI e VII do art. 23 da Constituição

da República.

Não obstante não haver óbice quanto à iniciativa do processo legislativo, essa

Comissão apresentou três emendas objetivando aprimorar a proposição, adequando-

a à técnica legislativa e aos ditames constitucionais.

Com relação ao aspecto financeiro e orçamentário, entendemos que o projeto tem

conteúdo programático, não apresentando nenhum impacto orçamentário imediato,

porquanto se trata de uma política que poderá ser implantada no futuro, por meio de

regulamentação do despejo indevido de óleo vegetal usado na rede de esgoto, o que

causa vários danos ao meio ambiente, e do aproveitamento desse óleo tendo em

vista o atendimento a outras finalidades. A destinação de recursos para projetos de

pesquisa e desenvolvimento voltados para o reaproveitamento de óleos vegetais e

processamento de produtos decorrentes constitui um plano de investimento de

recursos no setor que só se efetivará por ocasião da criação de linhas de crédito.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.505/2007, em

1º turno, com as Emendas nºs 1 a 3, da Comissão de Constituição e Justiça.
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Sala das Comissões, 8 de abril de 2009.

Jayro Lessa, Presidente - Inácio Franco, relator - Gilberto Abramo - Juarez Távora -

Lafayette de Andrada.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.981/2008

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Carlin Moura, o Projeto de Lei nº 1.981/2008 “institui a

Política Estadual de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades

Tradicionais”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 9/2/2008, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Direitos Humanos.

Rejeitado o parecer pela inconstitucionalidade da matéria, o Presidente designou

novo relator para emitir parecer, conforme o disposto no art. 138, § 3º, do Regimento

Interno, fundamentado nos termos a seguir.

Fundamentação

A proposição em epígrafe propõe o estabelecimento de uma política estadual de

desenvolvimento sustentável de povos e comunidades tradicionais, que são definidos

como “grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que

possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e

recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa,

ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e

transmitidos pela tradição”.

A proteção a tais grupos merece atenção do Estado e, em especial, dos

legisladores, porque a sua preservação constitui uma forma de materialização de

princípios basilares do Estado Democrático de Direito e assegura densidade ao

princípio do pluralismo político, instituído no art. 1º da Constituição da República. O

apoio e o respeito a tais grupos consubstanciam o reconhecimento estatal do direito

de determinada comunidade ser diferente, na medida em que lhe garante condições

de preservar suas tradições. Com tais assertivas, fica registrado nosso entendimento

de que essas comunidades não apenas merecem, mas também têm direito ao

respeito e ao reconhecimento por parte das autoridades públicas – entre elas, os
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parlamentares.

Assim, entendemos que o Poder Legislativo não pode furtar-se ao dever de discutir

os problemas vivenciados por essas comunidades, para, com elas, buscar soluções

adequadas.

Conclusão

Pelas razões apresentadas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.981/2008.

Sala das Comissões, 7 de abril de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Chico Uejo, relator - Sebastião Costa - Ronaldo

Magalhães.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.838/ 2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto de lei em tela, 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 n° 8.078, de 11/9/90, e dá outras providênc ias”.

O projeto foi encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do Substitutivo n° 1, que

apresentou.

Em seguida, a proposição foi encaminhada à Comissão de Defesa do Consumidor

e do Contribuinte, que opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art. 188,

combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição sob comento objetiva obrigar as instituições financeiras que operem

com crédito e financiamento, empréstimos e operações afins a afixar cartazes que

contenham avisos informando que a Lei Federal n° 8. 078, de 1990, faculta ao

consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcial, mediante redução

proporcional dos juros e demais acréscimos. Estabelece, ainda, que esses cartazes

deverão ter dimensão suficiente e adequada para leitura e serão afixados em local de
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ampla visualização por parte do consumidor, ficando a cargo dos órgãos de defesa do

consumidor a fiscalização do cumprimento da lei.

A Comissão de Constituição e Justiça afirmou em seu parecer que, na verdade, a

proposição em tela tem o propósito de divulgar o conteúdo do § 2° do art. 52 da Lei

Federal n° 8.078, de 1990, que dispõe sobre a prote ção do consumidor e dá outras

providências.

Essa Comissão entendeu que, na hipótese analisada, não se trata pura e

simplesmente de divulgação da legislação federal atinente à defesa do consumidor,

nem de norma voltada para a política de crédito, e sim de disposição que assegura o

direito a informação.

Na realidade, trata-se de providências administrativas endereçadas às instituições

financeiras que operam no Estado, as quais, a rigor, não dependeriam de lei para sua

implementação, cabendo a cada instituição financeira decidir sobre essa divulgação.

Essa Comissão, no entanto, em face da importância da matéria e de sua repercussão

no interesse público, devido ao seu caráter pedagógico, considerou a exigência

razoável, principalmente porque o cidadão tem o direito constitucional à informação.

Objetivando corrigir vícios de natureza técnico-legislativa, essa Comissão

apresentou o Substitutivo n° 1, promovendo adequaçõ es que tornam a proposta

compatível com a política de proteção ao consumidor.

Já a Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte afirmou em seu parecer

que propostas de conteúdo similar têm sido apresentadas nas mais diversas Casas

Legislativas do País, tendo como objetivo precípuo evitar que os consumidores sejam

lesados em decorrência do desconhecimento de um direito que lhes é legalmente

assegurado.

Essa Comissão entendeu que a matéria está em consonância com o princípio da

transparência, sendo certo que 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.

Com relação ao aspecto financeiro e orçamentário, entendemos que a proposição

em apreço não enseja nenhum impacto sobre os cofres públicos, porquanto
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regulamenta relação de consumo entre particulares, não provocando despesas para o

erário.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.838/2008, no

1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissã o de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 8 de abril de 2009.

Jayro Lessa, Presidente - Juarez Távora, relator - Gilberto Abramo - Inácio Franco -

Lafayette de Andrada.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.868/2008

Comissão de Saúde

Relatório

A proposição em análise, do Deputado Ronaldo Magalhães, dispõe sobre a

obrigatoriedade da afixação de quadro informativo com nome, registro e

especialidade do profissional médico nos locais que especifica.

O projeto foi analisado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do

Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos

termos do art. 188, combinado com o art. 102, XI, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto pretende obrigar os hospitais, prontos-socorros e unidades básicas de

saúde dos Municípios com população acima de 50 mil habitantes a afixarem, na sala

de espera ou recepção, quadro informativo que contenha nome completo, registro no

órgão profissional e especialidade dos médicos, bem como os horários de

atendimento.

O objetivo do autor é informar os pacientes sobre as especialidades dos médicos

disponíveis nos estabelecimentos de saúde, bem como sobre os horários de

atendimento. Dessa forma, o autor pretende contribuir para a defesa dos direitos dos

pacientes.

A proposição está em consonância com a Carta dos Direitos dos Usuários da

Saúde, publicada pelo Ministério da Saúde – MS – em 2006, em cooperação com o



____________________________________________________________________________
639

Conselho Nacional de Saúde e com a Comissão Intergestora Tripartite, com o fim de

fortalecer a autonomia e o direito do cidadão usuário do Sistema Único de Saúde –

SUS.

O referido documento baseia-se em seis princípios, dos quais importa mencionar o

primeiro, que assegura ao cidadão o acesso ordenado e organizado aos sistemas de

saúde, visando a um atendimento mais justo e eficaz. O item VI desse princípio

dispõe que “as informações sobre os serviços de saúde contendo critérios de acesso,

endereços, telefones, horários de funcionamento, nome e horário de trabalho dos

profissionais das equipes assistenciais devem estar disponíveis aos cidadãos nos

locais onde a assistência é prestada e nos espaços de controle social”.

Outro princípio da Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde que pode ser

relacionado ao projeto em estudo é o terceiro, que assegura ao cidadão o

atendimento acolhedor e livre de discriminação, visando à igualdade de tratamento e

a uma relação mais pessoal e saudável. No item II, determina-se a identificação dos

profissionais de saúde por meio de crachás visíveis ou outra forma de identificação.

Em âmbito estadual, apontamos a existência da Lei nº 16.279, de 2006, que dispõe

sobre os direitos dos usuários das ações e serviços públicos de saúde no Estado. A

Comissão de Constituição e Justiça – CCJ –, em observância ao princípio de

consolidação das leis, propôs a inserção do comando do projeto na norma citada, por

meio do Substitutivo nº 1. A modificação, segundo a CCJ, deveria ser realizada no

art. 3º da lei, que obriga as instituições que prestam serviços públicos de saúde a

afixar a referida lei em seus estabelecimentos.

Entretanto, consideramos que a matéria está mais relacionada ao art. 2º da mesma

lei, pois esse artigo trata dos direitos dos usuários dos serviços de saúde no Estado,

razão pela qual sugerimos que lhe seja acrescentado inciso com o comando

pretendido pelo projeto em análise. Em razão disso, apresentamos o Substitutivo nº

2.

Na forma original em que o projeto de lei em comento foi apresentado, havia ainda

o comando de que as informações dos profissionais de saúde deveriam constar de

quadro informativo a ser afixado nas instituições de saúde. Contudo, como o

Substitutivo nº 2, que apresentamos, incide sobre a Lei nº 16.279, de 2006, cujo art.
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3º prevê a afixação do texto da lei nos locais mencionados, não há por que incluir

esse comando na modificação proposta.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.868/2008 no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 2, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Acrescenta inciso ao art. 2º da Lei nº 16.279, de 20 de julho de 2006, que dispõe

sobre os direitos dos usuários das ações e dos serviços públicos de saúde no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica acrescentado ao art. 2º da Lei nº 16.279, de 20 de julho de 2006, o

seguinte inciso XXI:

“Art. 2º – (...)

XXI – ter acesso, no local onde a assistência é prestada, a informações sobre os

serviços de saúde, contendo endereços, telefones, horários de funcionamento,

especialidades oferecidas, nome, número de registro no órgão profissional e horário

de trabalho dos profissionais das equipes assistenciais.”.

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

Sala das Comissões, 7 de abril de 2009.

Carlos Mosconi, Presidente - Carlos Pimenta, relator - Doutor Rinaldo.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.926/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto em análise, do Deputado Lafayette de Andrada, visa a alterar o art. 15 da

Lei nº 12.729, de 30/12/97.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 4/12/2008, foi a proposição distribuída à

Comissão de Constituição e Justiça, que perdeu o prazo regimental para a emissão

do parecer.

Cabe, agora, a esta Comissão analisar a matéria, nos termos regimentais.

Fundamentação

O projeto de lei em tela pretende alterar o art. 15 da Lei nº 12.729, de 30/12/97,

passando para R$5.000,00 o valor mínimo previsto para a propositura de execução
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fiscal, que é atualmente de R$1.000,00.

Na justificação do projeto, o autor argumenta que o custo da execução para o

Estado supera o valor atualmente fixado e que pretende, com a medida, conferir mais

agilidade à Justiça no andamento das execuções fiscais dos créditos de maior vulto, a

exemplo da Fazenda Nacional, que não promove execução fiscal de valor inferior a

R$10.000,00.

De fato, na esfera federal, o art. 20 da Lei nº 10.522, de 2002, prevê o

arquivamento dos autos das execuções fiscais de débitos inscritos como Dívida Ativa

da União pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou por ela cobrados de valor

consolidado igual ou inferior a R$10.000,00.

A redação proposta pelo projeto estabelece que “a Fazenda estadual não

promoverá a execução fiscal enquanto o crédito tributário de cada contribuinte inscrito

em dívida ativa não atingir o montante de R$5.000,00”, contornando, assim, a

questão da renúncia de receita, disciplinada pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Desse modo, o crédito tributário permanecerá inscrito em dívida ativa e não será

objeto de execução, por não ser vantajosa para o Estado a utilização da máquina

estatal para a cobrança de dívidas de pequeno valor, tendo em vista o custo do

processo judicial. Entretanto, uma vez que os créditos inscritos estão sujeitos aos

acréscimos legais, atingido o novo limite proposto, a ação de cobrança poderá ser

efetivada.

Acolhendo sugestão do autor do projeto, apresentamos, ao final deste parecer, o

Substitutivo nº 1, que restringe a medida em questão ao crédito tributário relativo ao

ICMS de cada contribuinte inscrito em dívida ativa.

Durante a discussão, foi proposta emenda pelo Deputado Inácio Franco

aumentando o valor do limite mínimo para execução para R$10.000,00. Aprovada, foi

incorporada ao Substitutivo nº 1.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.926/2008, no

1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº1

Acrescenta dispositivo à Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a
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legislação tributária do Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a vigorar acrescida do

seguinte art. 227-A:

“Art. 227-A - O Estado não promoverá execução fiscal enquanto o crédito tributário

relativo ao ICMS de cada contribuinte inscrito em dívida ativa não atingir o montante

de R$10.000,00 (dez mil reais).”.

Art. 2º - Fica revogado o art. 15 da Lei nº 12.729, de 30 de dezembro de 1997.

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

Sala das Comissões, 8 de abril de 2009.

Jayro Lessa, Presidente - Juarez Távora, relator - Adelmo Carneiro Leão - Antônio

Júlio - Inácio Franco - Lafayette de Andrada.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.936/2008

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Governador do Estado e encaminhado a esta Casa por meio da

Mensagem nº 307/2008, o Projeto de Lei nº 2.936/2008 autoriza o Poder Executivo a

promover as medidas necessárias à transformação da Codemig em empresa pública

e dá outras providências.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 6/12/2008, foi o projeto distribuído às

Comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

Compete agora a esta Comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art.

102, do Regimento Interno, emitir parecer sobre a juridicidade, constitucionalidade e

legalidade da proposição.

Fundamentação

O projeto em epígrafe autoriza o Poder Executivo a tomar as medidas necessárias

para a transformação da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas

Gerais - Codemig - em empresa pública e dá outras providências.

A Codemig, antiga Companhia Mineradora de Minas Gerais - Comig -, ganhou tal

denominação por força da Lei nº 14.892, de 17/12/2003, e hoje se encontra vinculada
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à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico.

Tem a entidade, atualmente, as seguintes competências: a contratação ou a

execução de projeto, obra, serviço ou empreendimento que atenda ao objetivo de

desenvolvimento do Estado; a realização de atividade de fomento ao

desenvolvimento econômico do Estado, em caráter complementar; a pesquisa e a

lavra de minério em qualquer parte do território nacional ou internacional; o

beneficiamento, a industrialização, a exploração e qualquer outra forma de

aproveitamento econômico de substância mineral, direta ou indiretamente; a pesquisa

e a exploração de recursos hidrominerais em qualquer parte do território nacional; a

proteção e a preservação dos mananciais das estâncias hidrominerais de que

detenha a concessão; a construção e a administração de hotéis e o fomento do

turismo nas estâncias hidrominerais e turísticas do Estado; a desapropriação, a

aquisição, a alienação, a oneração, a permuta, a locação e o arrendamento de

terrenos e imóveis destinados à implantação de empresas; o recebimento de bem a

título de dação em pagamento pela alienação de imóvel de seu ativo circulante,

mediante avaliação prévia; a promoção de estudos e projetos de industrialização,

bem como a implantação e a operação de área industrial planejada, em local

considerado, econômica e socialmente, estratégico, respeitados os planos diretores

municipais e as exigências ambientais; a administração de bens dominicais do

patrimônio do Estado.

A Codemig pode, ainda, receber delegação para colaborar na elaboração do

cadastro e na administração do patrimônio imobiliário do Estado quando se tratar de

bens dominicais, ou seja, aqueles que não estão afetados à realização dos serviços

públicos e não estão disponíveis para o uso comum por parte dos cidadãos em geral.

De acordo com o art. 6º da referida lei, o Estado participa do capital social da

Codemig com o mínimo de 51% das ações nominativas com direito a voto e não pode

transferir o controle acionário da empresa sem autorização legislativa. Constitui-se a

entidade em sociedade de economia mista.

A proposição em análise, como se disse, quer autorizar o Poder Executivo a

transformar a Codemig em empresa pública, com capital unicamente público,

podendo ser sócios ou cotistas não só o Estado, que deve deter a maioria do capital
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social, mas também entidades da sua administração indireta, da União ou de

Municípios. Como se vê, o patrimônio será 100% público.

O que se pretende de fato é que se faça a lei autorizativa, conforme exige o inciso

XIX do art. 37 da Constituição da República, pois o diploma legal não deve criar ou

recriar a entidade pública, mas apenas autorizar tais providências, que serão

concretizadas por ato do Poder Executivo. A lei, com efeito, limita-se a fixar, em

linhas gerais, o objeto da nova entidade, a sua natureza jurídica e vinculação

administrativa.

Cabe ressaltar que não há vício de iniciativa na proposta, nos termos do art. 66 da

Constituição mineira, sendo a competência legislativa do Estado inegável, haja vista a

sua autonomia política, assegurada no art. 18 da Constituição da República. Também

não incide no caso em análise a restrição do § 15 do art. 14 da Constituição do

Estado, que exige o quórum de três quintos dos membros da Casa para a aprovação

de leis que permitam a cisão ou a alienação de ações de sociedade de economia

mista estadual, já que a proposta não só mantém o controle do Estado sobre a

Codemig, mas também estabelece que somente entidades públicas venham a

participar do capital da empresa.

Verifica-se, no conteúdo do projeto - ressalvada a análise de mérito, sob

incumbência das demais comissões desta Casa -, que, além da mudança formal, que

pretende permitir a transformação da Codemig em empresa pública, também são

propostas mudanças no objeto da entidade. Sua atribuição geral, não muito diversa

da anterior, será a promoção do desenvolvimento econômico do Estado. As demais

competências foram sintetizadas.

Assim, para a consecução dos seus fins, poderá a entidade firmar contrato ou

convênio de cooperação técnica e econômica, participar de empreendimento

econômico em parceria com empresas estatais ou privadas e contratar parceria

público-privada. Poderá, também, participar de empresa privada dos setores mínero-

siderúrgico e metalúrgico com a qual mantenha parceria e providenciar a aquisição, a

alienação, a oneração, a locação, a concessão, a cessão ou a concessão de direito

real de uso e o arrendamento de seus bens móveis ou imóveis, bem como incumbir-

se da gestão do patrimônio imobiliário do Estado.
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Não havendo, em geral, óbice relativamente ao conteúdo do projeto, propomos

alterá-lo para preservar as demais atribuições da empresa, acrescendo-lhe as novas

competências previstas na proposição em comento. Em razão disso, afigura-se mais

adequado, do ponto de vista da técnica legislativa, introduzir as mudanças

diretamente na mencionada lei.

Conclusão

Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 2.936/2008 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei nº 14.892, de 17 de dezembro de 2003, que altera a denominação e o

objeto da Companhia Mineradora de Minas Gerais - Comig - e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O “caput” e o inciso XI do art. 2º da Lei nº 14.892, de 17 de dezembro de

2003, passam a vigorar com a seguinte redação, acrescentando-se os seguintes

incisos XII a XV:

“Art. 2º - A Codemig tem por objeto a promoção do desenvolvimento econômico do

Estado, cabendo-lhe exercer as atribuições especificadas em seu estatuto e

especialmente:

(...)

XI - a aquisição e a alienação de seus bens móveis e imóveis, sua oneração, seu

oferecimento para locação, arrendamento, concessão, cessão ou concessão de

direito real de uso, observada a legislação pertinente;

XII - a celebração de contrato ou convênio de cooperação técnica e econômica;

XIII - a participação em empreendimento econômico em parceria com empresas

estatais ou privadas;

XIV - a contratação de parceria público-privada, observada a legislação pertinente;

XV - a participação em empresa privada dos setores mínero-siderúrgico e

metalúrgico com a qual mantenha parceria.”.

Art. 2º - O art. 3º da Lei nº 14.892, de 2003, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 3º - Compete à Codemig a gestão patrimonial dos bens imóveis do Estado, em
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conformidade com convênios firmados em cada caso.”.

Art. 3º - O art. 6º da Lei nº 14.892, de 2003, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a promover, em conformidade com a

legislação federal, as medidas necessárias para a transformação da Codemig em

empresa pública, que poderá adotar a forma de sociedade limitada.

§ 1º - Poderão ser sócios ou cotistas da Codemig as entidades da administração

indireta do Estado, da União ou de Município, desde que o Estado mantenha em seu

poder, no mínimo, 51% (cinqüenta e um por cento) das cotas da Codemig.

§ 2º - O Estado não transferirá o controle da empresa sem autorização legislativa.”.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 8 de abril de 2009.

Chico Uejo, Presidente - Sebastião Costa, relator - Maria Lúcia Mendonça -

Ronaldo Magalhães.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 3.534/2009

Mesa da Assembleia

Relatório

A Comissão Especial da Execução das Penas no Estado requer, por meio da

proposição em epígrafe, seja encaminhado à Defensoria Pública pedido de

informações sobre o resultado da ação estratégica realizada nas cadeias dos

Municípios do Estado por um grupo técnico desse órgão, com o relatório referente a

cada estabelecimento visitado.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 2/4/2009, vem agora a matéria à Mesa da

Assembleia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

Com o objetivo de subsidiar os trabalhos da Comissão Especial da Execução das

Penas no Estado, a proposição em epígrafe visa a obter informações sobre a ação

desenvolvida por um grupo técnico da Defensoria Pública no sistema prisional do

Estado.

A requerimento dos Deputados Durval Ângelo e João Leite, foi instituída nesta Casa
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a Comissão Especial da Execução das Penas no Estado, com o propósito de

identificar os obstáculos institucionais e processuais ao acesso à Justiça por parte da

população prisional do Estado.

Uma das principais causas da sobrecarga no sistema prisional é a falta de acesso à

Justiça. Alguns presos já cumpriram sua pena, mas em decorrência da burocracia

judicial continuam encarcerados, o que gera superlotação nas unidades prisionais e

exacerba a violência nesses estabelecimentos. Faz-se necessário, portanto, propor

alternativas para tornar o sistema prisional mais eficiente, justo e menos burocrático.

As comissões especiais para proceder a estudo sobre determinada matéria de

interesse público constituem instrumento de que se valem os parlamentares para a

realização de sua missão fiscalizadora. Conforme o art. 100, IX, do Regimento

Interno, às comissões, em razão da matéria de sua competência, da matéria

compreendida em sua denominação ou da finalidade de sua constituição, cabe

encaminhar, por intermédio da Mesa da Assembleia, pedido de informações a

Secretário de Estado, a dirigente de entidade da administração indireta, ao

Comandante-Geral da Polícia Militar e a outras autoridades estaduais.

Assim, configura legítimo exercício de competência regimental a solicitação de

informações contida no requerimento em análise.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 3.534/2009.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 13 de abril de 2009.

Alberto Pinto Coelho, Presidente - Doutor Viana, relator - José Henrique - Weliton

Prado - Dinis Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 3.537/2009

Mesa da Assembleia

Relatório

A Comissão Especial da Execução das Penas no Estado requer, por meio da

proposição em epígrafe, seja encaminhado ofício ao Subsecretário de Administração

Prisional solicitando as seguintes informações sobre a população carcerária do

Estado: a relação dos presos em cada estabelecimento prisional, especificando-se o

tipo de delito, a pena, o tempo de pena cumprido e a situação prisional de cada um
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deles.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 2/4/2009, vem agora a matéria à Mesa da

Assembleia, para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

Com o objetivo de subsidiar os trabalhos da Comissão Especial da Execução das

Penas no Estado, a proposição em epígrafe requer seja encaminhado ofício ao

Subsecretário de Administração Prisional solicitando as seguintes informações sobre

a população carcerária do Estado: a relação dos presos em cada estabelecimento

prisional, especificando-se o tipo de delito, a pena, o tempo de pena cumprido e a

situação prisional de cada um deles.

A requerimento dos Deputados Durval Ângelo e João Leite, foi instituída nesta Casa

a Comissão Especial da Execução das Penas no Estado, com o propósito de

identificar os obstáculos institucionais e processuais ao acesso à Justiça por parte da

população prisional do Estado.

Uma das principais causas da sobrecarga no sistema prisional é a falta de acesso à

Justiça. Alguns presos já cumpriram sua pena, mas, em decorrência da burocracia

judicial, continuam encarcerados, o que gera superlotação nas unidades prisionais e

exacerba a violência nesses estabelecimentos. Faz-se necessário, portanto, propor

alternativas para tornar o sistema prisional mais eficiente, justo e menos burocrático.

As comissões especiais para proceder a estudo sobre determinada matéria de

interesse público constituem instrumento de que se valem os parlamentares para a

realização de sua missão fiscalizadora. Conforme o art. 100, IX, do Regimento

Interno, às comissões, em razão da matéria de sua competência, da matéria

compreendida em sua denominação ou da finalidade de sua constituição, cabe

encaminhar, por intermédio da Mesa da Assembleia, pedido de informações a

Secretário de Estado, a dirigente de entidade da administração indireta, ao

Comandante-Geral da Polícia Militar e a outras autoridades estaduais.

Assim, configura legítimo exercício de competência regimental a solicitação de

informações contida no requerimento em análise.

Conclusão
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Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 3.537/2009.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 13 de abril de 2009.

Alberto Pinto Coelho, Presidente - Doutor Viana, relator - José Henrique - Weliton

Prado - Dinis Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 3.538/2009

Mesa da Assembleia

Relatório

A Comissão Especial da Execução das Penas no Estado requer, por meio da

proposição em epígrafe, seja encaminhado ao Chefe da Polícia Civil pedido de

informações sobre a população carcerária do Estado.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 2/4/2009, vem agora a matéria à Mesa da

Assembleia, para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

Com o objetivo de subsidiar os trabalhos da Comissão Especial da Execução das

Penas no Estado, a proposição em epígrafe pretende obter as seguintes informações

sobre a população carcerária do Estado sob a custódia da Polícia Civil: a relação dos

presos em cada cadeia pública, especificando-se o tipo de delito, a pena, o tempo de

reclusão cumprido e a situação prisional de cada um deles.

A requerimento dos Deputados Durval Ângelo e João Leite, foi instituída nesta Casa

a Comissão Especial da Execução das Penas no Estado, com o propósito de

identificar os obstáculos institucionais e processuais ao acesso à Justiça por parte da

população prisional do Estado.

Uma das principais causas da sobrecarga no sistema prisional é a falta de acesso à

Justiça. Alguns presos já cumpriram sua pena, mas em decorrência da burocracia

judicial continuam encarcerados, o que gera superlotação nas unidades prisionais e

exacerba a violência nesses estabelecimentos. Faz-se necessário, portanto, propor

alternativas para tornar o sistema prisional mais eficiente, justo e menos burocrático.

As comissões especiais para proceder a estudo sobre determinada matéria de

interesse público constituem instrumento de que se valem os parlamentares para o

cumprimento de sua missão fiscalizadora. Conforme o art. 100, IX, do Regimento
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Interno, às comissões, em razão da matéria de sua competência, da matéria

compreendida em sua denominação ou da finalidade de sua constituição, cabe

encaminhar, por intermédio da Mesa da Assembleia, pedido de informações a

Secretário de Estado, a dirigente de entidade da administração indireta, ao

Comandante-Geral da Polícia Militar e a outras autoridades estaduais.

Assim, configura legítimo exercício de competência regimental a solicitação de

informações contida no requerimento em análise.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 3.538/2009.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 13 de abril de 2009.

Alberto Pinto Coelho, Presidente - Doutor Viana, relator - José Henrique - Weliton

Prado - Dinis Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 3.539/2009

Mesa da Assembleia

Relatório

A Comissão Especial da Execução das Penas no Estado requer, por meio da

proposição em epígrafe, seja encaminhado ao Defensor Público-Geral pedido de

informações relativas às estatísticas sobre a defesa de presos realizada pela

Defensoria Pública nas comarcas do Estado.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 2/4/2009, vem agora a matéria à Mesa da

Assembleia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

Com o objetivo de subsidiar os trabalhos da Comissão Especial da Execução das

Penas no Estado, a proposição em epígrafe visa a obter informações relativas às

estatísticas sobre a defesa de presos realizada pela Defensoria Pública nas comarcas

do Estado.

A requerimento dos Deputados Durval Ângelo e João Leite, foi instituída nesta Casa

a Comissão Especial da Execução das Penas no Estado, com o propósito de

identificar os obstáculos institucionais e processuais ao acesso à Justiça por parte da

população prisional do Estado. Uma das principais causas da sobrecarga no sistema
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prisional é a falta de acesso à Justiça. Alguns presos já cumpriram sua pena, mas em

decorrência da burocracia judicial continuam encarcerados, o que gera superlotação

nas unidades prisionais e exacerba a violência nesses estabelecimentos. Faz-se

necessário, portanto, propor alternativas para tornar o sistema prisional mais

eficiente, justo e menos burocrático.

As comissões especiais para proceder a estudo sobre determinada matéria de

interesse público constituem instrumento de que se valem os parlamentares para a

realização de sua missão fiscalizadora. Conforme o art. 100, IX, do Regimento

Interno, às comissões, em razão da matéria de sua competência, da matéria

compreendida em sua denominação ou da finalidade de sua constituição, cabe

encaminhar, por intermédio da Mesa da Assembleia, pedido de informações a

Secretário de Estado, a dirigente de entidade da administração indireta, ao

Comandante-Geral da Polícia Militar e a outras autoridades estaduais.

Assim, configura legítimo exercício de competência regimental a solicitação de

informações contida no requerimento em análise.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 3.539/2009.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 13 de abril de 2009.

Alberto Pinto Coelho, Presidente - Doutor Viana, relator - José Henrique - Weliton

Prado - Dinis Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 3.540/2009

Mesa da Assembleia

Relatório

Por intermédio da proposição em epígrafe, a Comissão Especial da Execução das

Penas no Estado requer ao Presidente da Assembleia seja encaminhado ofício ao

Subsecretário de Medidas Socioeducativas solicitando informações sobre o número

de jovens que estão cumprindo medidas de internação no Estado, tanto em

instituições especializadas quanto em cadeias públicas.

O requerimento foi publicado no “Diário do Legislativo” de 2/4/2009 e encaminhado

a este órgão colegiado, ao qual cumpre sobre ele emitir parecer, nos termos do art.

79, VIII, “c”, do Regimento Interno.
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Fundamentação

A apresentação do requerimento sob análise foi motivada pelo interesse da

Comissão Especial da Execução das Penas no Estado em realizar um levantamento

ampliado do quadro prisional estadual. Entre as diversas questões que preocupam os

membros da Comissão, encontra-se o problema da internação de crianças e

adolescentes para cumprimento de medidas socioeducativas. Sabe-se que, no

Estado, crianças e adolescentes rotineiramente são detidos em centros inadequados

para a sua reabilitação social, muitas vezes em estabelecimentos voltados para o

acautelamento de adultos, o que configura violação ao direito internacional e, no

âmbito da legislação brasileira, à Constituição Federal (art. 227) e ao Estatuto da

Criança e do Adolescente. Esses jovens, detidos inadequadamente ou em

convivência indevida com adultos, tendem a não desenvolver as competências

necessárias à sua ressocialização. Desse modo, o conhecimento documentado dessa

realidade mostra-se relevante para os trabalhos da citada Comissão Especial.

A proposição encontra amparo no § 2º do art. 54 da Constituição do Estado,

combinado com o art. 100, IX, do Regimento Interno, que asseguram às comissões o

poder de encaminhar, por meio da Mesa da Assembleia, pedido de informação a

Secretário de Estado. Segundo o referido dispositivo constitucional, a recusa, o não-

atendimento no prazo de 30 dias ou a prestação de informação falsa importam crime

de responsabilidade.

Consoante o relatado, configura legítimo exercício de competência regimental e

constitucional a apresentação, pela referida Comissão Especial, do requerimento sob

análise.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 3.540/2009.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 13 de abril de 2009.

Alberto Pinto Coelho, Presidente - Doutor Viana, relator - José Henrique - Weliton

Prado - Dinis Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 15 DE ABRIL DE 2009

ATAS

ATA DA 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 7/4/2009

Presidência dos Deputados José Henrique e Hely Tarqüínio

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

Fase: Discussão e Votação de Proposições: Votação, em turno único, do Veto Parcial

à Proposição de Lei nº 18.876; manutenção - Discussão, em turno único, do Veto

Parcial à Proposição de Lei nº 18.922; designação de relator; emissão de parecer

pelo relator; questão de ordem; leitura do parecer; encerramento da discussão;

votação secreta; manutenção - Discussão, em turno único, do Veto Parcial à

Proposição de Lei nº 18.947; designação de relator; emissão de parecer pelo relator;

encerramento da discussão; discursos dos Deputados Sargento Rodrigues e Adelmo

Carneiro Leão; votação secreta; manutenção - Discussão, em turno único, do Veto

Parcial à Proposição de Lei nº 18.956; designação de relator; emissão de parecer

pelo relator; encerramento da discussão; votação secreta; manutenção; declarações

de voto; questões de ordem - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir

Lucas - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos

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

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

Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - 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 - Irani Barbosa - Ivair

Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de

Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Maria Lúcia Mendonça -
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Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Pinduca Ferreira - Rômulo

Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz -

Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi -

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

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 20h11min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

Ata

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

anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

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

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

constante na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei nº

18.876, que altera a Lei nº 14.699, de 6/8/2003, que dispõe sobre formas de extinção

e garantias do crédito tributário e altera as Leis nºs 6.763, de 26/12/75, 13.470, de

17/1/2000, e 14.062, de 20/11/2001. A Comissão Especial opina pela manutenção do

veto ao § 2º do art. 24 da Lei nº 14.699, de 6/8/2003, a que se refere o art. 1º da

Proposição de Lei nº 18.876. A Presidência vai submeter a matéria à votação pelo

processo secreto, de conformidade com o art. 261, inciso X, c/c os arts. 222 e 255, do

Regimento Interno. As Deputadas e os Deputados que desejarem manter o veto

registrarão “sim”, 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
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momento. A Presidência vai dar início ao processo e, para tanto, solicita às

Deputadas e aos Deputados que ocupem os seus lugares. Em votação, o veto.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Alencar da Silveira Jr. -

Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago -

Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira -

Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Durval

Ângelo - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gilberto Abramo - Gláucia

Brandão - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - José Henrique -

Lafayette de Andrada - Luiz Humberto Carneiro - Maria Lúcia Mendonça - Maria

Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Pinduca Ferreira - Ronaldo Magalhães -

Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Tiago

Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Wander Borges - Weliton Prado.

O Deputado Walter Tosta - Sr. Presidente, como o painel não registrou o meu voto,

gostaria de registrá-lo. Voto “sim”.

O Sr. Presidente - Está computado. Votaram “sim” 43 Deputados. Votaram “não” 2

Deputados. Está, portanto, mantido, em turno único, o Veto Parcial à Proposição de

Lei nº 18.876. Oficie-se ao Governador do Estado.

Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei nº 18.922, que

altera as Leis nºs 15.293, de 5/8/2004, 15.464, 15.465, 15.466 e 15.467, de

13/1/2005, e 15.961, de 30/12/2005, e cria a carreira de Médico da Área de

Seguridade Social. Esgotado o prazo constitucional sem emissão de parecer, a

Presidência, nos termos do § 2º do art. 145 do Regimento Interno, designa relator da

matéria o Deputado Domingos Sávio. Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio,

para emitir seu parecer.

O Deputado Domingos Sávio - Serei objetivo, até porque essa matéria já foi

exaustivamente analisada pelos colegas. Em razão da análise feita e observando

principalmente as questões de natureza constitucional que afetam a matéria e que

levaram o Governador do Estado a opor o veto, em face de tudo isso, manifestamo-

nos pela manutenção do veto parcial, que não chega a comprometer a essência do

projeto, mas que é fundamental para garantir o aspecto de constitucionalidade.
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Somos pela manutenção do veto parcial oposto à Proposição de Lei nº 18.922.

Questão de Ordem

O Deputado Gilberto Abramo - Apesar de essa matéria ter sido exaustivamente

debatida, ainda assim solicitaria a leitura do parecer do nobre Deputado Domingos

Sávio.

O Sr. Presidente - Solicito ao Deputado Domingos Sávio que faça a leitura do

parecer.

O Deputado Domingos Sávio - Perfeitamente, Sr. Presidente. Agradeço ao nobre

Deputado Gilberto Abramo, pois, com isso, esperamos poder fundamentar melhor e

dar condição a todos os colegas de manifestar seu voto ao final dessa exposição. O

parecer é o seguinte:

PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 18.922

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 as Leis nºs 15.293, de 5/8/2004, 15.464,

15.465, 15.466 e 5.467, de 13/1/2005, e 15.961, de 30/12/2005, e cria a carreira de

Médico da Área de Seguridade Social.

As razões do veto foram encaminhadas por meio da Mensagem nº 331/2009,

publicada no “Diário do Legislativo” de 5/2/2009.

Vencido o prazo da Comissão Especial para emitir parecer sobre o veto, a

proposição foi incluída na ordem do dia, e este relator foi designado para emitir o

parecer, consoante determina o art. 141, combinado com o art. 145, do Regimento

Interno.

Fundamentação

O Governador do Estado decidiu vetar o parágrafo único do art. 3º da Lei nº 15.465,

de 2005, acrescentado pelo art. 5º da proposição de lei em epígrafe por meio de

emenda parlamentar, que objetivava identificar as especialidades relativas à classe

ocupada na data de publicação da referida lei pelos servidores lotados no Ipsemg

ocupantes dos cargos integrantes das carreiras de Analista de Seguridade Social,

Técnico de Seguridade Social e Auxiliar de Seguridade Social.
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Conforme se explica na mensagem governamental, o dispositivo “destoa e se opõe

ao novo modelo de carreiras do Poder Executivo, na medida em que restabelece a

antiga estrutura que, de forma fragmentada, vinculava cada cargo a uma categoria

funcional específica”.

Com efeito, com a instituição dos planos de carreira do pessoal do Grupo de

Atividades de Saúde e de Previdência Social, por meio da Lei nº 15.465, de

13/1/2005, as modalidades de classes de cargos do Ipsemg foram transformadas em

três carreiras específicas e as atribuições de cada cargo tornaram-se mais

abrangentes. Ressalte-se que o mesmo ocorreu com as demais classes de cargos

dos servidores do Poder Executivo, tendo sido observadas a natureza e a

complexidade dos cargos para o enquadramento e reposicionamento dos servidores

nas novas carreiras.

Verifica-se, portanto, não haver razoabilidade em alterarmos a legislação atual,

visando exclusivamente determinada categoria de servidores.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela manutenção do veto parcial oposto à

Proposição de Lei nº 18.922.

O Sr. Presidente - Em discussão, o veto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a

discussão. A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo secreto, de

conformidade com o art. 261, inciso X, c/c os arts. 222 e 255, do Regimento Interno.

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 vai dar início ao processo e, para tanto, solicita

às Deputadas e aos Deputados que ocupem os seus lugares. Em votação, o veto ao

parágrafo único do art. 3º da Lei nº 15.465, de 2005, acrescentado pelo art. 5º da

Proposição de Lei nº 18.922.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Ana Maria Resende -

André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago - Carlin Moura - Carlos

Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva -

Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elmiro



____________________________________________________________________________
658

Nascimento - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gilberto Abramo - Gláucia

Brandão - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - José Henrique -

Juarez Távora - Lafayette de Andrada - Luiz Humberto Carneiro - Maria Lúcia

Mendonça - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Pinduca Ferreira -

Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sargento Rodrigues - Sebastião

Costa - Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Weliton Prado.

O Deputado Walter Tosta - Sr. Presidente, o painel novamente não registrou meu

voto. Queria registrá-lo “sim”.

O Sr. Presidente - Está computado. Votaram “sim” 38 Deputados. Votaram “não” 7

Deputados, totalizando 45 votos. Está, portanto, mantido, em turno único, o Veto

Parcial à Proposição de Lei nº 18.922. Oficie-se ao Governador do Estado.

Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei nº 18.947, que

altera a Lei nº 6.763, de 26/12/75, que consolida a legislação tributária do Estado.

Esgotado o prazo constitucional sem emissão de parecer, a Presidência, nos termos

do § 2º do art. 145 do Regimento Interno, designa relator da matéria o Deputado

Fahim Sawan. Com a palavra, o Deputado Fahim Sawan, para emitir seu parecer.

O Deputado Fahim Sawan - Sr. Presidente, meu parecer é o seguinte:

PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 18.947

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 6.763, de 26/12/75, que consolida a

legislação tributária do Estado de Minas Gerais.

Esgotado o prazo de 20 dias, sem que a Comissão Especial emitisse parecer e

incluído o veto na ordem do dia para apreciação, nos termos do art. 145, c/c o art.

222, do Regimento Interno, o Presidente designou este relator, para, em 24 horas,

emitir parecer sobre a matéria.

Fundamentação

O art. 2º da proposição em exame, objeto do veto do Governador, acrescenta o §

62 ao art. 12 da Lei nº 6.763, de 1975. O referido parágrafo autoriza o Poder

Executivo a reduzir a até 0% a carga tributária nas saídas internas de armas e
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munições adquiridas, para uso próprio, por policiais civis e militares, Bombeiros e

Agentes de Segurança Penitenciários, limitada a redução a uma arma por policial,

Bombeiro ou Agente.

O referido art. 2º foi considerado inconstitucional e contrário ao interesse público.

De acordo com as razões do veto, conforme o disposto na alínea "g" do inciso XII do

§ 2º do art. 155 da Constituição Federal, para produzir efeitos jurídicos, o dispositivo

dependeria de prévia aprovação em deliberação dos Estados, na forma prevista pelo

art. 1º da Lei Complementar Federal nº 24, de 7/1/75, ou seja, mediante convênio

celebrado e ratificado pelos Estados e pelo Distrito Federal, no âmbito do Conselho

Nacional de Política Fazendária – Confaz.

Além disso, segundo as razões apresentadas, a renúncia tributária decorrente da

proposta, estimada a partir de informações fornecidas pela Polícia Militar de Minas

Gerais - PMMG -, traria considerável impacto negativo para a receita estadual, para o

qual não foi apresentada medida compensatória, conforme exige o disposto no art. 14

da Lei Complementar Federal nº 101, de 4/5/2000. De fato, consoante o disposto no

referido art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a concessão de benefício de

natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de

estimativa de impacto orçamentário-financeiro no primeiro exercício de sua vigência e

nos dois subseqüentes e atender ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias. O

mesmo artigo determina ainda que se demonstre que a renúncia foi considerada na

estimativa de receita da Lei Orçamentária e que não afetará as metas de resultados

fiscais, ou que ela venha acompanhada de medidas de compensação, por meio do

aumento de receita. No segundo caso, o benefício só entrará em vigor, quando forem

implementadas as medidas de compensação tributária.

Outro argumento apresentado se refere ao fato de o dispositivo contrariar o

interesse público, uma vez que a perda de tais receitas prejudicaria o aporte de

recursos destinados aos investimentos em equipamentos e pessoal para a

modernização dos serviços prestados, essencial à melhoria da segurança pública.

Somos levados a concordar que o dispositivo em questão fere normas tributárias

legais e constitucionais, o que, por si só, seria suficiente para justificar o veto.

Entendemos ainda que, do ponto de vista da alocação dos recursos públicos, a
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conveniência da medida é discutível.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela manutenção do veto oposto ao art. 2º da

Proposição de Lei nº 18.947.

O Sr. Presidente - Em discussão, o veto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a

discussão. A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo secreto, de

conformidade com o art. 261, inciso X, c/c os arts. 222 e 255, do Regimento Interno.

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 vai dar início ao processo e, para tanto,

solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem os seus lugares. Com a palavra,

para encaminhar a votação, o Deputado Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.

Deputados, primeiramente esclareço que, atendendo a pedido do Líder de Governo,

deixamos de discutir por 60 minutos e faremos o encaminhamento da votação

utilizando o tempo máximo de 10 minutos.

Gostaria de esclarecer que o veto oposto pelo Governador à Proposição de Lei nº

18.947 é referente à emenda que apresentamos ao projeto de lei, que diz respeito a

uma autorização legislativa para que o governo do Estado possa reduzir em até 0% a

compra de armas e munições por policiais no Estado de Minas Gerais. Apresentamos

essa emenda e tivemos até o acolhimento de Deputados da base de governo, como

Lafayette de Andrada, Zé Maia e outros, que nos ajudaram a aprová-la. Naquele

momento, a orientação por parte da base de governo é que ela poderia prosseguir,

mas, infelizmente, o governo alega que a possibilidade da autorização legislativa não

estaria em sintonia com a queda da receita no Estado. Fizemos um apelo ao Líder de

Governo por várias vezes e ao Secretário de Governo, Danilo de Castro, que até

então acompanhava a votação dessa matéria, mas infelizmente as tratativas

realizadas pelo Deputado Mauri Torres, Líder de Governo, junto ao governo, não

tornaram possível que ele compreendesse a nossa proposta. Apresentamos essa

emenda, aprovada pelas comissões e pelo Plenário desta Casa, com o objetivo de

facilitar, porque hoje, infelizmente, a maioria dos policiais precisa comprar sua própria
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arma, que ele não pode deixar de utilizar, porque a sua atividade requer uma

condição diferenciada. Temos armas no mercado, de porte, utilizadas por policiais e

fabricadas no Brasil, que custam, em média, R$1.500,00, R$2.000,00. A possibilidade

de desconto em torno de 18%, a oportunidade de que eles não paguem o ICMS,

certamente já ajudaria na aquisição da arma e da munição.

A proposta foi, eu diria, comedida. Ela propunha que o policial pudesse ter esse

desconto uma única vez na aquisição da arma. Fico triste com a posição do governo,

porque não compreendeu e não atendeu ao nosso apelo. Mas quero deixar claro que,

segundo o nosso Líder de Governo, essa matéria pode ser discutida um pouco mais

adiante, visto que a alegação do governo é a de que, neste momento, não poderia,

em hipótese alguma, abrir mão de receita, em face da crise econômica vivida pelo

País. E que Minas Gerais também está sendo afetada bruscamente.

Quero orientar os meus pares, fazendo um apelo para que possamos derrubar o

veto. O governo poderia ter a sensibilidade de derrubar esse veto, porque ele fica

apenas com a autorização legislativa. A nossa proposta não impõe ao Executivo que

a cumpra imediatamente. Ele apenas terá a possibilidade de fazer uma redução de

ICMS em até 18%, quando o policial for adquirir sua própria arma. É um objeto de

trabalho, uma ferramenta de trabalho, que ele precisa utilizar.

É bom que as Deputadas e os Deputados saibam que na última intervenção policial

realizada no Município de São Gotardo, o Cabo Vandec - como foi batizada as

demais operações da polícia - foi atingido por um tiro de fuzil 762, que abriu a sua

cabeça, quando atendia a uma ocorrência policial. Temos acompanhado ao longo do

tempo, de 2003 a 2009, e cadastrado todos os policiais que morreram em serviço ou

em razão de sua atividade. Foram inúmeros os casos de policiais que morreram fora

do horário de serviço, durante sua ida para casa ou para o trabalho. Portanto, está

mais do que comprovada a necessidade de ele obter essa ferramenta, a arma, para a

sua proteção e a de sua família. Há registros de que, desde 2003, mais de 130

servidores da área de segurança pública foram mortos em serviço ou em razão do

serviço. Portanto, não vi aí uma fundamentação plausível por parte do governo do

Estado para ter vetado essa matéria. Ademais, ilustre Deputado Adelmo Carneiro

Leão, era uma proposta autorizativa, e o Governo poderia regulamentá-la daqui a seis
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meses, aguardando o momento apropriado. Portanto, a nossa tristeza e decepção

com o posicionamento do governo em relação a essa matéria. O nosso entendimento

é que o governo ainda não paga um salário adequado aos policiais. Então é

necessário que haja outras políticas públicas compensatórias, como esta que foi

proposta: a de comprar uma única arma, devidamente registrada, conforme a Lei nº

10.826, de 2003, que trata do Estatuto do Desarmamento.

Portanto, faço um apelo aos ilustres pares desta Casa para votarmos “não”, pela

derrubada do veto, entendendo que a derrubada do veto não obriga de imediato: o

governo terá apenas uma autorização, ele fica autorizado a fazer esse desconto.

Ademais, ele poderia fazê-lo no prazo de quatro, seis meses, para que ele pudesse

regulamentar a matéria. Fica aí a nossa orientação no encaminhamento da votação

para que os ilustres pares votem “não”, pela derrubada do veto. São essas as nossas

considerações, Sr. Presidente.

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

Carneiro Leão.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão* - O Deputado Sargento Rodrigues sabe do

carinho que tenho pela Polícia Militar de Minas Gerais, da importância de que a

polícia se reveste, principalmente neste momento, em que ela tem um papel

destacado no combate à violência, na garantia da segurança pública, mas, nesse

caso, vou encaminhar favoravelmente ao veto. Considero um absurdo, neste País, no

Estado de Minas Gerais, que faz propaganda do choque de gestão, Deputado Weliton

Prado, imaginar que temos de votar aqui uma lei autorizativa para que o policial

possa comprar a sua arma para fazer a defesa do interesse público. Isso é

absolutamente inconcebível. Até porque entendo que a Polícia, em muitas ações,

pode desenvolver uma série de trabalhos sem a utilização da arma. Estaríamos

avançando muito mais ou estaríamos muito mais avançados se, neste momento,

pudéssemos tratar dessa questão de forma que a polícia comunitária tenha ações

preventivas, promotoras da segurança pública, destituída de arma. Em situações

especiais, quando se tem de enfrentar bandidos armados, é compreensível, é

necessário que a Polícia utilize a arma. Nessas condições, quem tem de fornecer a

arma é o Estado. Não é o policial que tem de comprá-la. Para fazer a sua defesa?
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Não há justificativa o policial ter essa prerrogativa, mesmo considerando a existência

de uma lei, de ter arma para si próprio. E para ter arma para defender o interesse

público, quem tem de oferecê-la é o Estado. E aí nós não temos de discutir ICMS,

redução de custo de armas.

O Sr. Presidente - Em votação, o veto ao art. 2º da Proposição de Lei nº 18.947.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:

Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Ana Maria Resende - André Quintão -

Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos

Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo -

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

Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - Jayro

Lessa - João Leite - José Henrique - Juarez Távora - Lafayette de Andrada - Luiz

Humberto Carneiro - Maria Lúcia Mendonça - Maria Tereza Lara - Mauri Torres -

Neider Moreira - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sargento

Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Tiago Ulisses - Vanderlei

Jangrossi - Walter Tosta - Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 41 Deputados. Votaram “não” 4 Deputados. Está,

portanto, mantido, em turno único, o Veto Parcial à Proposição de Lei nº 18.947.

Oficie-se ao Governador do Estado.

Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei nº 18.956, que

dispõe sobre o Conselho Estadual de Turismo - CET. Esgotado o prazo constitucional

sem emissão de parecer, a Presidência, nos termos do § 2º do art. 145 do Regimento

Interno, designa relator da matéria o Deputado João Leite. Com a palavra, o

Deputado João Leite, para emitir seu parecer.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, meu parecer é o seguinte:

PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 18.956

Relatório

O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe é conferida no art. 90, VIII,

combinado com o art. 70, II, da Constituição do Estado, opôs veto parcial à

proposição de lei em epígrafe, que dispõe sobre o Conselho Estadual de Turismo -

CET.
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As razões do veto foram encaminhadas por meio da Mensagem nº 330/2009,

publicada no “Diário do Legislativo” de 5/2/2009.

Vencido o prazo da Comissão Especial para emitir parecer sobre o veto, a

proposição foi incluída na ordem do dia, e este relator foi designado para emitir o

parecer, consoante determina o art. 141, combinado com o art. 145 do Regimento

Interno.

Fundamentação

O veto oposto pelo Governador do Estado à Proposição de Lei nº 18.956 incidiu

sobre dispositivo acrescentado pela Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e

Cooperativismo durante a tramitação da matéria em 1º turno. A referida Comissão

acrescentou o inciso IV ao art. 2º da proposição de lei, atribuindo ao Conselho

Estadual de Turismo - CET - a competência de se manifestar sobre a proposta

orçamentária anual da Secretaria de Estado de Turismo, sob o argumento de “que o

Conselho tem como função atuar como órgão de assessoramento superior e de

integração” da Pasta.

Segundo as razões do veto, a elaboração da proposta orçamentária anual é um ato

tipicamente político, instrumento para viabilização do planejamento do governo, não

pode, pois, sofrer ingerência do CET, que integra a área de competência da Pasta de

Turismo por subordinação administrativa, sendo a maioria dos seus membros

oriundos da sociedade civil organizada.

Com efeito, ao analisar o Decreto nº 44.849, de 2008, que dispõe sobre a

organização da mencionada Secretaria, verificamos que ela tem por escopo planejar,

coordenar e fomentar as ações do negócio de turismo, objetivando a sua expansão, a

melhoria da qualidade de vida das comunidades, a geração de emprego e renda e a

divulgação do potencial turístico do Estado, competindo-lhe propor e coordenar a

política estadual de turismo, o Plano Mineiro de Turismo e os demais planos,

programas e projetos relacionados com o apoio e o incentivo ao turismo; criar e

fomentar o calendário oficial de eventos turísticos do Estado; implementar a execução

da política estadual de turismo em articulação com a Secretaria de Desenvolvimento

Econômico - Sede -; promover e divulgar os produtos turísticos do Estado; propor

normas visando ao estímulo e ao desenvolvimento do turismo, no âmbito de sua
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atuação, integrando o Conselho Estadual de Turismo em sua área de competência

por subordinação administrativa.

Assim sendo, não se mostra conveniente e oportuno que um Conselho de

composição eclética, integrante da área de competência da Secretaria de Estado de

Turismo por subordinação administrativa se manifeste sobre a proposta orçamentária

anual do órgão de governo em questão, uma vez que o Orçamento configura um

poderoso instrumento de ação e planejamento do governo, devendo sofrer ingerência

de outros órgãos somente em situações excepcionais e justificadas.

Dessa forma, manifestamos nosso acordo com o posicionamento assumido pelo

Governador do Estado.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela manutenção do Veto Parcial à Proposição de Lei

nº 18.956.

O Sr. Presidente - Em discussão, o veto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a

discussão. A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo secreto, de

conformidade com o art. 261, inciso X, c/c os arts. 222 e 255, do Regimento Interno.

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 vai dar início ao processo e, para tanto,

solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem os seus lugares. Em votação, o

veto ao inciso IV do art. 2º da Proposição de Lei nº 18.956.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:

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 - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Domingos

Sávio - Doutor Rinaldo - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim

Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira

- Jayro Lessa - João Leite - José Henrique - Juarez Távora - Lafayette de Andrada -

Luiz Humberto Carneiro - Maria Lúcia Mendonça - Maria Tereza Lara - Mauri Torres -

Neider Moreira - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sargento

Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Tiago Ulisses - Vanderlei
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Jangrossi - Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 42 Deputados. Votaram “não” 3 Deputados. Está,

portanto, mantido, em turno único, o Veto Parcial à Proposição de Lei nº 18.956.

Oficie-se ao Governador do Estado.

Declarações de Voto

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, deixei para declarar meu voto na

votação deste último veto, que, a partir deste momento, destranca a pauta desta

Casa, até para poder contrapor as falas do meu ilustre companheiro, Deputado

Adelmo Carneiro Leão, por quem tenho enorme respeito e admiração. Pode ser que o

meu encaminhamento de votação não tenha sido esclarecedor, ou talvez a

compreensão do ilustre companheiro Deputado Adelmo Carneiro Leão seja um pouco

diferente da nossa. Não se trata de pregar que todos podem armar-se livremente,

mesmo porque o porte de arma para o policial é inerente à profissão, não dá para

separar uma coisa da outra. Algumas pessoas que sonham com o “país da Alice”, um

país das ilusões, da utopia, acham que a Polícia deveria ficar desarmada na hora de

folga. Isso é impossível. De acordo com o próprio Estatuto do Desarmamento, que é

a Lei nº 10.826, podem andar armados Promotor, Juiz, Fiscal da Fazenda, Fiscal do

Trabalho, Polícia Legislativa do Congresso e Agente de Segurança Penitenciária.

Mas a polícia não será tão cedo. Na Europa, países como a Inglaterra já tiveram a

sua polícia desarmada, mas, agora, já não tem. Hoje, a polícia inglesa usa arma. Não

há como trabalhar no radiopatrulhamento num turno de 8, 10 horas, combatendo o

crime, muitas vezes até, trocando tiro com marginais, e depois, ao largar o serviço, ir

embora desarmado. O apelo do Deputado Adelmo Carneiro Leão é para que o

Estado compre essa arma até para que o policial possa levá-la. Porque, no final do

turno, ele tem de devolver o armamento e as munições do Estado. Na linguagem

policialesca, Deputado Adelmo Carneiro Leão, é como se o policial fosse embora

pelado, nu. Assim não dá para combater o crime, especialmente no Brasil. Não

estamos falando da Inglaterra, da Suíça, da Holanda, de países outros onde já foi

feita essa experiência, e não funcionou. Concordo plenamente com V. Exa.:

precisamos de uma polícia preventiva, proativa, comunitária, mas há ações

desencadeadas para essa atividade e outras, não. Tive a oportunidade - V. Exa. sabe
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do respeito que lhe tenho - de servir à instituição durante 15 anos, dos quais 11 anos

no radiopatrulhamento. Desses 11 anos, servi 5 anos na tropa de elite chamada

Rondas Táticas Metropolitanas. É impossível trocar tiro com bandido dentro de uma

viatura e depois ir embora para casa, porque poderá ser surpreendido dentro do

lotação, do seu veículo, no percurso de casa. Além disso, a sua família ainda pode

ser ameaçada e sua casa invadida. Há aproximadamente dois meses, fizemos uma

audiência pública para tratar das casas funcionais dos policiais e tivemos

depoimentos muito consistentes de esposas e policiais que foram ameaçados. O

Estado que V. Exa. deseja, que é o Estado que deveria comprar essa arma, é o

chamado “Estado ideal”. É o Estado do constituinte originário, que está proposto na

Constituição da República. Mas ainda há uma distância, há uma tensão empírica

entre esse Estado e a nossa prática habitual no mundo real. Também concordo com

V. Exa.: o Estado deveria ter essa obrigatoriedade, conforme aprovamos uma lei de

minha autoria, a Lei nº 18.015, que V. Exa. também nos ajudou a aprovar, a qual

torna obrigatório o fornecimento de equipamento de proteção individual. Mas esse é o

Estado ideal. O Estado de Minas ainda não paga um salário capaz de atender às

necessidades do policial, por isso são necessárias políticas compensatórias como

essa que propomos, que será adequada ao longo do tempo. Quero apenas fazer este

esclarecimento, porque tenho pelo ilustre Deputado Adelmo Carneiro Leão muito

respeito e admiração, nesta Casa.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, aproveito esta oportunidade para fazer

um registro sobre o dia de hoje, 7 de abril, em que se comemora o Dia do Jornalista,

por isso faço uma homenagem a todos os profissionais de jornalismo do Estado e do

País. É importante ressaltar, Sr. Presidente, que a categoria dos jornalistas

profissionais, por meio dos sindicatos - e do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de

Minas Gerais, por intermédio do Sr. Aloísio Morais, seu Presidente - e da Federação

Nacional dos Jornalistas - Fenaj -, neste momento está travando uma luta muito

grande pela regulamentação da profissão. Nós, jornalistas de profissão, entendemos

que regulamentar a profissão passa pela exigência do diploma; passa pela exigência

do curso superior de Jornalismo, que é uma forma de preparar um profissional para o

exercício da sua profissão. Esse profissional garantirá, ao mesmo tempo, os
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princípios basilares da liberdade de imprensa, que são fundamentais em nossa

democracia, mas também o princípio fundamental do direito à informação, à

comunicação e à opinião, porque os diversos segmentos de uma sociedade

democrática, de uma sociedade plural precisam ter também a oportunidade de

manifestar a sua opinião. Na minha época de estudante na PUC, quando fazia a

disciplina Ética Profissional, aprendi que o bom jornalista deve ouvir o outro lado da

notícia, precisa dar a versão do outro lado para estabelecer o contraditório. Isso, sim,

garante a verdadeira liberdade de imprensa e, ao mesmo tempo, a liberdade à

informação e à comunicação. Então, em nosso entendimento, a garantia do diploma

profissional é de fundamental importância. Está para ser julgada uma ação direta de

inconstitucionalidade pela qual alguns pedem o fim do diploma profissional. O

julgamento ocorreria na semana passada, mas, por pedido de vista, foi adiado e deve

entrar em pauta do STF nos próximos dias ou meses; porém, pelo nosso

entendimento, a manutenção do diploma profissional é de fundamental importância.

Neste dia, também é importante ressaltar a luta e a grande movimentação dos

jornalistas pela defesa de suas condições de trabalho e do seu salário. Registrem-se

que, nos últimos anos, as empresas de jornais e de mídia deste país obtiveram lucros

dos mais significativos. Em compensação, esses lucros não foram repassados para a

categoria. No momento em que estamos próximos da data-base do jornalista

profissional, há um pleito de reajuste salarial de 10%, aumento real de salário de 10%

para a categoria. O mais importante, Sr. Presidente, é que, hoje em dia, muito se

discute nos meios de comunicação, na grande mídia, um fenômeno chamado

sinergia. O que é a sinergia? É a política dos donos de jornais de fazer um

aglomerado de comunicação que engloba o jornal escrito, a internet, a televisão e o

rádio. E, nessa sinergia do grande jornal, quem acaba sendo altamente explorado é o

jornalista profissional, porque, ao elaborar um texto, acaba sendo-lhe exigida a

adaptação para a mídia escrita, televisiva e de internet. Isso implica uma

superexploração de mão-de-obra. Essa é a única categoria profissional que vive

justamente a superexploração da mais-valia. Então, nesse entendimento, acaba

aumentando o lucro do dono do jornal, dos meios de comunicação, em detrimento do

profissional, do trabalhador que produz a notícia, que corre atrás da notícia, da
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informação. Somos a favor da sinergia dos meios de comunicação, desde que essa

sinergia também esteja em sintonia com a valorização do salário do profissional.

Aquele profissional que produz um texto para o jornal, e esse texto tem de ser

adaptado para a mídia televisiva, para a internet ou para a rádio, tem de ter direito ao

adicional de 40% sobre o valor agregado à notícia. É a forma de valorizar o

profissional de comunicação, o jornalista profissional. Nesta oportunidade, neste 7 de

abril, dia de luta do jornalista profissional, faço esse registro. Sou jornalista

profissional formado e faço neste dia meu registro e parabenizo todos os jornalistas

profissionais do Estado e do Brasil.

O Sr. Presidente (Deputado Hely Tarqüínio) - Com a palavra, para declaração de

voto, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado - Hoje, no período da manhã, com o Deputado Federal

Elismar Prado, estive na Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel -, onde

aconteceu a reunião em que se discutiu o cálculo do reajuste tarifário anual para

2009. A Cemig propôs um aumento de 31,79%, um verdadeiro absurdo, um

verdadeiro desrespeito aos consumidores do Estado. No ano passado, a Cemig teve

o fabuloso lucro de R$1.900.000.000,00. Para se ter uma idéia, de 2004 a 2008, a

Cemig lucrou mais de R$8.600.000.000,00. Sabe quanto distribuiu em dividendos que

foram para os bolsos dos bacanas internacionais, de capital estrangeiro? Mais de

R$5.000.000.000,00. Mais de R$5.000.000.000,00 foram dividendos para o capital

internacional nesse período, à custa do suor do trabalhador mineiro. O Deputado

Federal Elismar Prado e eu apresentamos várias propostas. Chegando aqui,

comemorei com o Deputado Adelmo Carneiro Leão que havíamos conseguido uma

importante vitória. O Deputado Adelmo perguntou: “Nós, quem?”. Eu e o Deputado

Federal Elismar Prado, os únicos dois presentes. Não havia nenhum representante

dos consumidores. O Presidente do Conselho de Defesa do Consumidor da Cemig

não estava presente nem os membros de outras entidades. Fiz a sustentação oral,

com o Deputado Federal Elismar Prado, e apresentamos várias propostas técnicas

questionando o percentual solicitado pela Cemig, que pedia mais de

R$140.000.000,00 para custeios operacionais. Para quê, se está fechando as

unidades do interior, se está demitindo - foram mais de 7 mil trabalhadores a menos
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nos últimos anos -, se não faz manutenção da rede? Em todo o Estado, há um sério

problema. Aqui, na Região Metropolitana, chegamos a ficar sem energia três dias. Em

todas as regiões do Estado, produtores perderam leite, carne, laticínios. No Triângulo

e no Norte de Minas, os produtores rurais têm sérios problemas com a falta de

energia. Enfrentam muitas dificuldades e, quando cai a energia, levam um prejuízo

muito grande. O Judiciário paralisou seus trabalhos, assim como os sinais de trânsito

permaneceram desligados em virtude da falta de energia, o que levou ao caos. Essa

é a qualidade de que se fala: a melhor energia do Brasil. Se foi algum dia, hoje não é

mais. O sistema está precário, está ruim, é de péssima qualidade. Eu estava na rádio

comunitária, Carlão, na semana passada, em São Francisco, dando entrevista e, de

repente, houve um blecaute, um apagão, uma queda de energia. Perguntei o que

estava acontecendo. Disseram-me que ali aquilo era normal e que, no dia anterior, a

luz havia acabado meia-noite e retornado apenas de manhã. Então, é desse jeito que

a situação se encontra. A energia é de péssima qualidade. A Cemig captura, de certa

forma, alguns setores. Isso é muito sério, principalmente no que diz respeito aos

grandes veículos de comunicação. Não tenho medo. Quantas vezes forem

necessárias, virei à tribuna, falarei da Copasa e da Cemig. Não tenho medo de

perseguição. O meu compromisso é defender o povo, de verdade. Continuarei

fazendo isso. Fiquei feliz porque conseguimos uma grande vitória hoje. A Cemig

queria 31,79% de aumento, mas conseguiu um índice abaixo da inflação, apenas

10% do que queria: 4,87%. Apresentamos os dados, e a diretoria da Aneel acatou as

nossas propostas. O reajuste deveria ser zero, não se poderia aumentar nem um

centavo, pois a empresa tem lucros fabulosos. Conseguimos, de todo modo, garantir

um índice abaixo da inflação, reduzindo de 31,79% para 4,87% o reajuste para

residências, pequenos comércios e pequenas indústrias. É desse jeito que

continuaremos fazendo. Não há tempo ruim. Fiscalizaremos a planilha. Verificaremos

se cumpriram o que prometeram, se cada centavo está aplicado da forma como

consta na planilha. Agimos dessa forma, e é por esse motivo que não houve o

reajuste desejado pela Cemig. Conseguimos provar que vários dados que estavam ali

não conferiam com a realidade. A diretoria da Aneel confirmou o que dizíamos e

acatou as nossas propostas. Foi uma grande vitória do povo. Isso mostra que, se ele
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estiver organizado, mobilizado, munido de estudo técnico e determinado a fazer

pressão, haverá resultado. Como disse, a Cemig queria um aumento absurdo de

31,79%, mas conseguimos reduzi-lo para 4,89%. Continuaremos com a nossa luta. A

questão da Copasa, por exemplo, vai de vento em popa. Entramos com enxurradas

de ações no Ministério Público, no Estado inteiro, em função dos valores absurdos

cobrados por aquela empresa, que joga o esgoto nos rios e nos lagos, sem falar que

esse esgoto corre a céu aberto. A Copasa é a maior poluidora hoje, na minha opinião.

Ela cobra pelo tratamento de esgoto, que não é realizado, o que caracteriza uma

atitude ilegal. Uma outra vitória diz respeito à questão da agência regulatória, em que

batemos o pé. Agora o governo já enviou para esta Casa o projeto anexado ao nosso,

tendo em vista o mesmo objetivo. Mostramos, mais uma vez, que tínhamos razão,

pois a Lei nº 11.445/2007 tem de ser respeitada.

Questões de Ordem

O Deputado Vanderlei Jangrossi - Infelizmente, eu não poderia pedir aparte no

momento em que o Deputado Weliton Prado estava falando. Queria saber dele como

foi o blecaute.

O Deputado Weliton Prado - Eu estava na rádio comunitária de São Francisco, e

apagou tudo.

O Deputado Vanderlei Jangrossi - Gostaria de saber como foi.

O Deputado Weliton Prado - Escureceu tudo. Houve um blecaute geral. Perguntei,

inclusive, para o proprietário da rádio comunitária o que estava acontecendo, e ele

me disse que, no dia anterior, naquela cidade, houve queda de energia à meia-noite,

tendo sido restabelecido o serviço só no outro dia de manhã.

Encerramento

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

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

Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 8, às 9 horas, nos termos do edital

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

dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.
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ATA DA 20ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 8/4/2009

Presidência dos Deputados José Henrique e Hely Tarqüínio

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

Fase: Votação de Requerimentos: Requerimento nº 2.506/2008; aprovação com a

Emenda nº 1 - Requerimentos nºs 2.598, 2.691 e 2.720/2008 e 3.536/2009;

aprovação - 2ª Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de

Proposições: Requerimento do Deputado Carlin Moura; aprovação - Prosseguimento

da votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 236/2007; renovação da votação do

Substitutivo nº 1; aprovação - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.578/2008;

votação do Substitutivo nº 2, salvo emendas; aprovação; prejudicialidade do

Substitutivo nº 1 e da Emenda nº 1; votação das Emendas nºs 2 a 5; rejeição -

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 37/2007; apresentação do Substitutivo nº

1 ao vencido em 1º turno; encerramento da discussão; questão de ordem; leitura e

votação do Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno, salvo emendas; aprovação;

prejudicialidade das Emendas nºs 2 a 7; votação das Emendas nºs 1, 8 e 9; rejeição;

declarações de voto - Inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos -

Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - 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 - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Célio Moreira - Chico

Uejo - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor

Rinaldo - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio

Neiva - Gil Pereira - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Ivair

Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de

Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Maria Lúcia Mendonça -

Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Pinduca Ferreira - Rômulo

Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sebastião Costa -
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Sebastião Helvécio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander

Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 9h14min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

Ata

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

anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência passa à 2ª

Parte da reunião, em sua 1ª Fase, com a discussão e a votação de pareceres e a

votação de requerimentos.

Requerimento nº 2.506/2008, da Comissão de Assuntos Municipais, solicitando ao

Governador do Estado informações sobre as políticas habitacionais adotadas pelo

governo, visando a esclarecer especialmente questões relativas à construção de

moradias populares. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento

com a Emenda nº 1, que apresenta. Em votação, o requerimento, salvo emenda. As

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

Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas e os Deputados que a

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto,

aprovado o Requerimento nº 2.506/2009 com a Emenda nº 1. Oficie-se.

Requerimento nº 2.598/2008, do Deputado Carlin Moura, solicitando informações

ao Presidente da MGS sobre a implantação de uma ouvidoria na empresa, conforme

sugerido em audiência pública da Comissão do Trabalho e acatado pela assessoria

jurídica da MGS. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. 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 nº 2.691/2008, do Deputado Alencar da Silveira Jr., solicitando ao

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais o envio, a esta Casa, de relatório com

a conclusão das investigações desse órgão na Câmara Municipal de Itabirito nos

anos de 2005, 2006 e 2007. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do

requerimento. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento nº 2.720/2008, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando ao

Secretário de Fazenda informações sobre os motivos pelos quais o prazo de

tramitação dos requerimentos de isenção de ICMS referente à aquisição de veículos

protocolados por portadores de deficiência é superior ao prazo de tramitação dos

pedidos de isenção protocolados por taxistas. A Mesa da Assembleia opina pela

aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os

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

Oficie-se.

Requerimento nº 3.536/2009, da Comissão Especial da Execução das Penas no

Estado, solicitando ao Tribunal de Justiça informações sobre o Projeto Novos Rumos

na Execução Penal, lançado em dezembro de 2001. A Mesa da Assembleia opina

pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os

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

Oficie-se.

2ª Fase

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta fase, a Presidência passa à

2ª Fase da Ordem do Dia, com a discussão e votação da matéria constante na pauta.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião os vetos às

Proposições de Lei nºs 18.876, 18.922, 18.947 e 18.956, apreciados na extraordinária

realizada ontem, à noite.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Carlin Moura solicitando

a inversão da pauta desta reunião, de modo que o Projeto de Lei nº 37/2007 seja
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apreciado em primeiro lugar entre as matérias em fase de discussão. Em votação, o

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

encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Prosseguimento da votação, 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. 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.

Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 236/2007 na forma do

Substitutivo nº 1. À Comissão de Saúde.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.578/2008, do Governador do Estado,

que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade

temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da

Constituição da República. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade

do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou. A Comissão de

Administração Pública opinou pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº

1, da Comissão de Justiça, com a Emenda nº 1, que apresentou. A Comissão de

Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº

1, da Comissão de Justiça, com a Emenda nº 1, da Comissão de Administração

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

Pública, que opina pela aprovação do Substitutivo nº 2, que apresenta, e pela rejeição

das Emendas nºs 2 a 5. Em votação, o Substitutivo nº 2, salvo emendas. As

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

Pausa.) Aprovado. Com a aprovação do Substitutivo nº 2, ficam prejudicados o

Substitutivo nº 1 e a Emenda nº 1. Em votação, as Emendas nºs 2 a 5. As Deputadas

e os Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)

Rejeitadas. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 2.578/2008 na
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forma do Substitutivo nº 2. À Comissão de Administração Pública.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 37/2007, do Deputado André Quintão,

que institui a Política Estadual de Juventude no Estado de Minas Gerais e dá outras

providências. A Comissão do Trabalho opina pela aprovação do projeto na forma do

vencido no 1º turno com as Emendas nºs 1 a 9, que apresenta. Em discussão, o

projeto. Não há oradores inscritos.

- Vem à Mesa:

SUBSTITUTIVO Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 37/2007

Institui a Política Estadual de Juventude e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a Política Estadual de Juventude, destinada aos jovens com

idade entre quinze e vinte e nove anos, nos termos do disposto nesta lei.

Art. 2º - A Política Estadual de Juventude tem os seguintes objetivos gerais:

I - promover o desenvolvimento integral dos jovens nos aspectos humano, familiar,

social, educacional, econômico, cultural e desportivo;

II - articular os Poderes do Estado, organizações não governamentais e a

sociedade para a construção de políticas públicas de juventude;

III - fomentar a construção do diálogo e da convivência plural entre as diversas

representações juvenis e entre estas e o governo estadual;

IV - zelar pela garantia dos direitos dos jovens, sem distinção de gênero, orientação

sexual, raça ou etnia, sobretudo no que tenha a ver com educação, trabalho, renda,

saúde, agricultura familiar, meio ambiente, terra, ciência e tecnologia, cultura,

desporto, lazer e participação política.

Art. 3º - São diretrizes da Política Estadual de Juventude:

I - a singularidade da juventude;

II - a concepção dos jovens como sujeitos de direitos;

III - a valorização da diversidade juvenil;

IV - o fortalecimento dos segmentos juvenis vulneráveis;

V - a transversalidade das políticas e a necessária ação intersetorial para a

promoção integral dos direitos de juventude;

VI - a participação juvenil.
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Art. 4º - São prioridades da Política Estadual de Juventude para os próximos dez

anos:

I - auxiliar na erradicação do analfabetismo da população juvenil;

II - universalizar progressivamente o ensino médio público e gratuito, estabelecendo

mecanismos para democratizar o acesso e a permanência;

III - auxiliar na ampliação da oferta de vagas e de oportunidades de educação

profissional complementar à educação básica;

IV - incentivar o empreendedorismo juvenil;

V - incentivar a participação política dos jovens;

VI - auxiliar na promoção da participação juvenil no mercado de trabalho;

VII - contribuir para a promoção de atividades preventivas na área da saúde;

VIII - auxiliar na criação de áreas de lazer e ampliar a prática desportiva;

IX - divulgar e fomentar projetos culturais produzidos por jovens;

X - incentivar a inclusão digital de forma universalizada;

XI - estimular a criação de Centros de Referência de Juventude como locais de

difusão de políticas públicas;

XII - desenvolver programas de transferência de renda destinados a jovens em

situação de vulnerabilidade social;

XIII - elevar a oferta de vagas nas universidades estaduais, com interiorização,

estabelecendo mecanismos para democratizar o acesso e a permanência.

Art. 5º - Para o fiel cumprimento dos objetivos da Política Estadual de Juventude,

caberá ao Estado, através de órgão específico de juventude:

I - promover, no que tange à saúde pública, atividades relacionadas à juventude e a

seus principais desafios;

II - desenvolver diálogo permanente para o desenvolvimento dos jovens nas

questões relacionadas à educação básica e superior e seus desdobramentos;

III - auxiliar na realização de projetos culturais desenvolvidos por jovens, buscando

garantir sua regular execução de modo a ampliar a participação juvenil nas questões

culturais;

IV - buscar a ampliação da prática esportiva entre os jovens, sempre em parceria

com os órgãos específicos;
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V - auxiliar na inclusão de jovens no mercado de trabalho e no aumento de sua

empregabilidade e renda;

VI - fortalecer as garantias e direitos fundamentais dos jovens, sem distinção de

raça, cor ou orientação sexual;

VII - desenvolver medidas adequadas à proteção do jovem índio, quilombola, afro-

brasileiro, camponês ou ribeirinho, bem como do jovem com deficiência e do que vive

no meio rural, de acordo com suas necessidades específicas.

Parágrafo único - A forma de realização dos objetivos desta Política será definida

entre o órgão executor de política de juventude estadual e os órgãos governamentais

de cada área específica.

Art. 6º - Para a descentralização e o fortalecimento da Política Estadual de

Juventude, o Estado deve buscar:

I - incentivar os Municípios a constituírem conselhos municipais de juventude;

II - auxiliar os Municípios na implementação de órgãos municipais específicos de

juventude;

III - apoiar os Municípios na implementação de políticas de juventude.

Art. 7º - No campo da participação política, caberá ao Estado, com o auxílio do

órgão gestor específico:

I - apoiar a participação juvenil efetiva na elaboração das políticas públicas, por

meio de conselhos, conferências, seminários, fóruns e debates;

II - promover a integração e a capacitação dos membros do Conselho Estadual da

Juventude;

III - realizar a cada dois anos a Conferência Estadual da Juventude;

IV - estimular a participação dos estudantes do ensino médio no processo de

gestão educacional;

V - facilitar a criação de entidades de representação estudantil nas escolas

estaduais de nível médio, orientando a direção das escolas a oferecer espaço para as

sedes dessas entidades.

Art. 8º - O Poder Executivo enviará projeto de lei reestruturando o Conselho

Estadual da Juventude, visando à sua atuação em consonância com a Política

instituída por esta lei.



____________________________________________________________________________
679

Art. 9º - O Estado, em conjunto com as organizações juvenis, procederá à avaliação

periódica da Política Estadual de Juventude.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 8 de abril de 2009.

André Quintão

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao Plenário que,

no decorrer da discussão, foi apresentado ao projeto um Substitutivo do Deputado

André Quintão, o qual recebeu o nº 1 e, nos termos do § 4º do art. 189 do Regimento

Interno, será submetido a votação, independentemente de parecer.

Questão de Ordem

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, eu queria conhecer o substitutivo.

O Sr. Presidente - Solicito ao Sr. Secretário que proceda à leitura do Substitutivo nº

1.

O Sr. Secretário (Deputado Hely Tarqüínio) - (- Lê o Substitutivo nº 1.)

O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo nº 1, salvo emendas. As Deputadas e

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

Com a aprovação do Substitutivo nº 1, ficam prejudicadas as Emendas nºs 2 a 7. Em

votação, as Emendas nºs 1, 8 e 9. As Deputadas e os Deputados que as aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitadas. Está, portanto, aprovado,

em 2º turno, o Projeto de Lei nº 37/2007 na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido em

1º turno. À Comissão de Redação.

Declarações de Voto

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, na verdade, gostaríamos de

parabenizar o Deputado André Quintão pela aprovação, em 2º turno, de um projeto

que apresentou há muito tempo. Pelo número do projeto, percebe-se há quanto

tempo ele tramita nesta Casa. Trata-se de uma política voltada para a juventude.

Portanto, gostaríamos de cumprimentá-lo pela persistência, pela perseverança na

busca pela aprovação desse projeto. Por outro lado, votamos um projeto relevante.

Do Projeto de Lei nº 2.578, cujo relator foi o Deputado Lafayette de Andrada, votamos

o Substitutivo nº 2, aprovado na Comissão de Administração Pública. Esse projeto

mereceu atenção especial dessa Comissão. Por várias vezes, retornou aos cuidados
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do relator, até que encontrássemos um substitutivo que incluísse a grande maioria

das reivindicações dos Agentes Penitenciários contratados do Estado ou que pelo

menos lhes trouxesse algum benefício. Sr. Presidente, é bom dizer que, há cerca de

um ano e meio, acompanhamos, nesta Casa, a extensão aos servidores da educação

do chamado direito à função pública, dando-lhes o direito de se aposentarem pelo

Ipsemg, além de outros que não tinham naquele momento. Do ponto de vista jurídico,

eles estavam sem nenhum amparo. Naquele momento, apresentamos o Projeto de

Lei nº 1.759, que ainda se encontra parado na Comissão de Constituição e Justiça,

visto que o governo alega vício de inconstitucionalidade e vício de iniciativa. A partir

desse momento, passamos a cobrar insistentemente do governo que isso seja

estendido aos agentes do Estado contratados, sejam eles da área da educação,

sejam da saúde, sejam da defesa social, como se tem observado a propósito dos

Agentes Penitenciários contratados. Às 10 horas, no Hall das Bandeiras, eles farão

uma manifestação para darem continuidade às suas reivindicações. Temos de

reconhecer que, em relação a esse projeto, o governo, em suas tratativas com a

oposição, a sua base e o relator, certamente obteve um grande avanço, pois saímos

do zero para conseguirmos um projeto que não mais permite a demissão dos

contratados ao bel-prazer do Diretor da penitenciária que amanheceu mal-humorado.

Infelizmente, o atual contrato é perverso e draconiano. No mundo dos contratos, pela

ótica do Direito Civil, como regra, a relação entre as partes é denominada bilateral,

pois ambas as partes têm direitos e deveres. Esse não é o caso do atual contrato que

o Estado estabelece. O Estado tem sido cruel e maquiavélico, pois somente ele tem

direitos, enquanto o servidor tem somente deveres, como acontece com o contrato

vigente até hoje. O Projeto de Lei nº 2.578 prevê, em seu texto, primeiramente, a

exigência de um processo administrativo disciplinar que observe o dispositivo

constitucional da ampla defesa e do contraditório, não mais permitindo que os

servidores contratados sejam demitidos ao bel-prazer do dirigente da sua

penitenciária. Avançamos também na definição da carga horária, que, conforme

previsto em lei, é de 8 horas diárias e de, no máximo, 44 horas semanais. Também

foram previstos, nesse substitutivo, o adicional noturno, a hora extra, a licença-

maternidade, a licença-paternidade, as férias, o 13º salário e também o prêmio de
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produtividade. Portanto, Sr. Presidente, o avanço que tanto a base quanto a oposição

conseguiram é muito significativo. Por último, ainda fazemos um apelo. Agora

mesmo, estava ocupando o quadro da “Visão Parlamentar” desta Casa. O

Governador precisa, mais do que nunca, ter sensibilidade humana para respeitar a

dignidade das pessoas e não demitir os contratados, pois há, sim, demanda para que

permaneçam no Estado. O próprio Subsecretário Genilson, quando esteve aqui para

uma prestação de contas, ao falar sobre a Pasta sob sua responsabilidade, informou

que, neste ano, a Subsecretaria assumirá 15 presídios do Estado. Portanto, há

condições de efetivar os concursados e manter esses servidores trabalhando. Esse é

o apelo que fazemos ao Governador Aécio Neves.

O Sr. Presidente (Deputado Hely Tarqüínio) - Com a palavra, para declaração de

voto, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado - Parabenizo o Deputado André Quintão pela aprovação

de seu projeto, que estava transformando-se em uma novela nesta Casa. É de

grande importância a criação de uma política pública voltada para a juventude.

Parabenizo também os Agentes Penitenciários que, com muita bravura, garra e

firmeza, mobilizaram-se em prol de seus direitos, além de darem um exemplo para

outros segmentos. É assim mesmo que se faz. Se quisermos conquistar vitórias,

temos de lutar, fazer mobilizações. Eles fizeram isso: pressionaram o governo, que

não tem outra alternativa: deve ceder. Além de faltarem vagas, policiais civis ficam

responsáveis pela guarda de presos, que deve ser feita por Agentes Penitenciários.

Isso é mais que justo, porque, num momento de crise, mais de mil pais de família

ficariam desempregados. Manifesto a nossa solidariedade e o nosso apoio a essa

mobilização. Ontem, estivemos na Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel -,

que definiu o cálculo do reajuste tarifário anual para 2009. Pasmem: mais uma vez a

Cemig queria um reajuste de 31,79%. Solicitar um aumento desse é uma verdadeira

loucura, um descalabro, um desrespeito, uma falta de consideração para com os

trabalhadores mineiros, com os pequenos empresários, com os pequenos

comerciantes. Batemos duro. Estavam presentes defendendo os consumidores o

Deputado Federal Elismar Prado e este parlamentar. Infelizmente, o Presidente do

Conselho de Defesa dos Consumidores da Cemig, que deveria participar da reunião,
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a fim de defender os consumidores, não estava lá. Fizemos uma defesa oral,

apresentamos várias sugestões à planilha da Cemig; enfim, demos muitas

contribuições. Algumas delas foram acatadas. Por exemplo, questionamos as

reivindicações da Cemig, que desejava mais R$140.000.000,00 para custos

operacionais. Para que mais R$140.000.000,00 para custos operacionais, se a Cemig

está fechando escritórios no interior de Minas, se está demitindo, se a manutenção da

rede elétrica é péssima? Falou-se que Minas Gerais tinha a melhor energia do Brasil.

Isso não é verdade, porque a energia é de péssima qualidade. Recentemente, eu

estava em São Francisco concedendo uma entrevista à Rádio Comunitária. De

repente, a energia elétrica caiu. Ao indagar o que estava acontecendo, informaram-

me que aquilo era normal ali. Tenho conhecimento de vários e vários casos de queda

de energia na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Em fevereiro de 2008, como

foi noticiado pela imprensa, vários produtores de leite perderam suas produções em

função da queda de energia elétrica. Tenho conhecimento de notícias vindas do Norte

e do Sul de Minas sobre esse problema. Em uma tarde, centenas de Municípios das

regiões Norte e Central do Estado ficaram sem energia elétrica por mais de 3 horas.

De acordo com as notícias divulgadas pela imprensa, esse período sem fornecimento

de energia foi suficiente para causar transtornos e prejuízos à população, atraso na

produção em fábricas de laticínios e comprometimento da qualidade de produtos

derivados do leite, como queijos, que ficam deformados com o calor e precisam ser

descartados. Além disso, equipamentos de informática, máquinas e eletrodomésticos

foram danificados. Houve paralisação dos trabalhos do Judiciário e estabelecimentos

comerciais fecharam suas portas. Várias regiões chegaram a ficar até três dias sem

energia elétrica. Repassamos todos esses dados para a Aneel. A propósito, como

disse ao Deputado Carlin Moura, foi noticiado no “MG no Ar” que os moradores de

determinado bairro de Contagem ficaram três dias sem água. Estão reclamando que

a água contém sal, que é uma água de péssima qualidade. Deixo esse protesto mais

uma vez em relação à cobrança do ICMS em Minas Gerais na conta de energia

elétrica, que aqui é de 42%, pois é feita a cobrança por dentro. É o ICMS mais caro

do Brasil. E ficamos muito felizes por termos contribuído, porque a Cemig queria um

aumento de 31,79%, mas conseguimos a redução para 4,87% para as residências,



____________________________________________________________________________
683

para os pequenos comerciantes e para as pequenas indústrias. Isso mostra que a

luta vale a pena e que temos que continuar com a mobilização total.

A Deputada Maria Tereza Lara - Cumprimento o nosso companheiro, Deputado

Carlin Moura, pelo projeto, votado em 1º turno, que prevê a afixação da Cartilha dos

Direitos do Paciente nas recepções dos hospitais públicos, porque informação é

poder. Esse projeto é muito importante. Parabenizo o Deputado André Quintão pela

votação desse projeto muito importante e oportuno sobre as políticas públicas para a

juventude. Sabemos que o governo federal criou, no seu primeiro mandato, a

Secretaria Nacional da Juventude, cujo Secretário é o Beto Cury, mineiro de

Divinópolis, que percorre todo o País defendendo que as políticas públicas para o

País sejam prioridade nas três esferas: federal, estadual e municipal. Sabemos que a

juventude está morrendo neste país, mas uma parcela dela, embora pequena, está

matando. Precisamos valorizar os jovens. Precisamos que os jovens estejam nas

escolas, que tenham seus direitos garantidos, que tenham direito a se profissionalizar

e a cursar universidades. As políticas públicas estaduais para a juventude vão nesse

rumo. A contribuição do Deputado André Quintão e desta Casa, que aprovou esse

projeto por unanimidade, é resultado de um amplo debate com os movimentos de

jovens, com as pastorais da juventude e com as universidades. É um projeto muito

oportuno. Participamos da Comissão de Segurança Pública e sabemos que mais de

90% dos detentos de nossas penitenciárias são jovens. Em Betim, no Ceresp, há

1.046 detentos onde caberiam apenas 400, e mais de 90% deles são jovens. Os

jovens são vítimas da sociedade violenta, das estruturas familiares e de uma parte da

mídia que faz apologia ao crime. Precisamos unir esforços. Esse projeto caminha

para garantir à juventude o direito a ser feliz, a construir a cidadania e a participar dos

espaços de poder. Cumprimento todos os que contribuíram para que esse projeto

fosse aprovado, seu autor, Deputado André Quintão, assim como toda a bancada.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, felicito esta Casa Legislativa pela

aprovação, em 2º turno, do projeto de lei de autoria do Deputado André Quintão que

estabelece as políticas públicas estaduais de juventude. É importante salientar, Sr.

Presidente, que a faixa etária correspondente à juventude, que vai de 15 a 29 anos,

compreende hoje, no Brasil, aproximadamente 52 milhões de pessoas. Com a
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aprovação desse projeto, o jovem passa a ser portador de uma série de direitos que o

poder público deve garantir e implementar. Há dados preocupantes em relação à

situação dos jovens no Brasil. Segundo pesquisa do Ipea, 34% dos jovens entre 15 e

18 anos estão fora da escola. Esse número é ainda maior em Minas Gerais,

especialmente na área rural, porque não se têm criado condições para manter os

jovens na escola e no campo ao mesmo tempo. Muito impressionante também é o

fato de a taxa de desemprego entre os jovens de 15 a 29 anos ser três vezes superior

à da população adulta. A política pública da juventude visa fazer com que o poder

público, em sintonia com a sociedade civil organizada, cuide melhor dessa parcela

significativa da população brasileira. Ainda na semana passada, houve uma grande

audiência pública nesta Casa, com a presença de diversos Prefeitos, Vereadores e

representantes de entidades juvenis do Estado. As políticas públicas foram aprovadas

hoje, em 2º turno. Compete-nos agora cobrar que essas políticas sejam

implementadas com a criação de conselhos municipais de juventude e com incentivo

para que os jovens se organizem em grêmios estudantis, em seus sindicatos e em

suas igrejas. Só assim serão realmente sujeitos de direito. Considero também

importante, Sr. Presidente, que se aprove, em 1º turno, o projeto de minha autoria

que visa tornar públicos os direitos dos pacientes do SUS. Muitas vezes, assistimos

às pessoas serem humilhadas nas portarias dos hospitais, principalmente no

momento em que precisam de um atendimento de urgência. Precisamos dizer, em

alto e bom som, que o paciente tem direitos que devem ser respeitados. O paciente

não pode ser humilhado nem maltratado nos hospitais; o paciente tem o direito à

informação sobre o custo de seu tratamento; o paciente tem o direito de saber a

origem do sangue que está recebendo; o paciente tem o direito de ser tratado com

cordialidade. Os direitos do paciente já existem. Ele não precisa implorar nem pedir

favor. Precisa apenas exercê-los, e os hospitais têm a obrigação de respeitá-los.

Nosso projeto visa, portanto, permitir que o paciente exerça seus direitos. Concluindo,

vale ainda salientar que foi um avanço a aprovação, em 1º turno, da legislação que

regulamenta o contrato temporário em Minas Gerais. Nosso Estado não tinha uma

legislação que regulamentasse a contratação temporária. O inciso IX do art. 37 da

Constituição Federal determina que a contratação temporária só é possível quando
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houver uma legislação específica que a regulamente e quando houver excepcional

interesse público. Minas estava na ilegalidade e na inconstitucionalidade, utilizando

mão-de-obra temporária e superexplorando os trabalhadores. Precisamos, no 2º

turno, aprofundar o projeto ainda mais. Aqueles que foram contratados em

desrespeito à legislação e que, eventualmente, forem demitidos, devem ter o direito à

indenização pelos anos trabalhados. Há trabalhadores contratados por mais de 10

anos, que, com o fim do contrato, acabam saindo com uma mão na frente e outra

atrás. No 2º turno, deveremos abranger a indenização no caso de demissão ou fim

dos contratos temporários para quem trabalhou por muitos anos neste Estado.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, inicialmente, manifesto a alegria de,

nesta sessão tão produtiva, termos votado diversos projetos extremamente

importantes para o povo mineiro. Encabeça a lista o Projeto de Lei nº 37/2007, do

prezado colega Deputado André Quintão, instituindo a política da juventude. O projeto

é extremamente oportuno. O Governador Aécio Neves criou a Secretaria de Estado

de Esportes e da Juventude, que, sob a responsabilidade do Secretário Gustavo

Corrêa, já mostra trabalho. Faltava, no entanto, uma legislação específica para essa

matéria, que, aliás, acompanhamos com atenção. Queremos parabenizar o Deputado

André Quintão, que realmente tem uma atuação bastante destacada na área social.

Nesse projeto, especialmente, ele foi extremamente feliz e contou com nosso

absoluto apoio. Deputado André Quintão, fico feliz por votar favoravelmente. Mais do

que isso, agora com uma Secretaria e com um governo que se preocupam com essa

matéria, que de fato a colocam em prática, temos a convicção de que os avanços já

materializados nas ações de governo na Secretaria de Juventude possam ter um

planejamento de médio e longo prazo. Outra matéria extremamente importante que

teve nosso voto favorável foi o Projeto nº 2.578/2008, do Governador. Trata-se de um

projeto que mostra a importância do parlamento como a Casa do povo mineiro.

Inúmeros debates, especialmente na Comissão da qual faço parte, ocorreram.

Inicialmente, o projeto tratava de forma mais objetiva e sem muito aprofundamento do

prazo para contratações temporárias, mas acabou dando-nos a oportunidade de

buscar garantias, especialmente para os Agentes Penitenciários, uma categoria que

tem sofrido muito e que cuida de uma área fundamental para a segurança pública.
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Eles tiveram sua carreira regulamentada na Assembleia por iniciativa do Governador

Aécio Neves. A carreira passou a existir, o que implica na realização de concurso

público. Entretanto, não podemos deixar de considerar, de respeitar e de valorizar os

milhares de profissionais que vêm dedicando muitos anos de vida nessa missão de

dar segurança ao funcionamento do sistema penitenciário mineiro. Por isso, uma

série de garantias foram ampliadas no projeto fruto do debate, da luta da categoria

sempre presente nesta Casa, que é o espaço do povo mineiro. Isso é legítimo e é

bom que aconteça. O trabalho foi feito por nós, Deputados da base do Governo e da

Oposição, num processo construtivo. Nosso colega Lafayette de Andrada, como

relator do projeto, procurou ouvir todas as partes. Temos avanços significativos como

a garantia do 13º salário, além do direito a férias. Ficava-se com alguém contratado

por vários anos sem direito formal às férias. Garantimos, ainda, o adicional noturno,

que é algo inovador na estrutura do serviço público e que outras categorias ainda não

conseguiram. A hora-extra está assegurada. Especialmente, está proibida a demissão

sem justa causa no prazo de vigência do contrato. Os contratados até o final do ano

passado têm, ainda, preferência na celebração de novos contratos. Ou seja, não vão

demitir alguém para simplesmente contratar outros. Isso é importante. Infelizmente,

não temos como garantir a estabilidade, a efetivação definitiva, pois a Constituição

nos proíbe. Por outro lado, procuramos dar todas as garantias possíveis e demonstrar

claramente nosso respeito por cada servidor do Estado - de carreira, efetivado, ou

contratado -, que merece respeito, pois precisamos dele para prestar um bom serviço

à comunidade. Com alegria, aprovamos o projeto e iremos aprimorá-lo ainda mais na

análise da Comissão de Administração no 2º turno. Obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado André Quintão - Agradeço às Deputadas e aos Deputados que votaram

favoravelmente ao nosso projeto de lei em 2º turno. Agradeço às Comissões que o

analisaram. Reconheço especialmente a atuação da Deputada Rosângela Reis, da

Comissão do Trabalho, que sempre agilizou a tramitação da proposição. Também

agradeço o empenho do Líder do Governo, Deputado Mauri Torres, no processo de

negociação com a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e também com a

Secretaria de Esportes e da Juventude, comandada pelo nosso amigo Deputado

Gustavo Corrêa e por Roberto Tross. Também agradeço ao Deputado Dalmo Ribeiro
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Silva, que não esteve presente hoje, mas realizou importante audiência pública que

contribuiu com o aperfeiçoamento do substitutivo apresentado nesta manhã na

Assembleia. Agradeço aos jovens de Minas Gerais. Realizamos inúmeras audiências

públicas coordenadas pela Comissão de Participação Popular nas regiões de Minas.

Estendo os cumprimentos à assessoria desta Casa e aos assessores do nosso

gabinete. Sr. Presidente, em breve Minas terá a primeira lei estadual de proteção à

juventude. Tramita no Congresso Nacional uma proposta de Emenda à Constituição,

priorizando políticas de juventude. Há um projeto do Governo Lula estabelecendo as

diretrizes para uma política nacional de juventude. Daqui a uns dias, tenho certeza,

pela negociação realizada, o Governador Aécio Neves sancionará o projeto, e Minas

terá a primeira lei voltada para a juventude. O Deputado Carlin Moura é um militante

atuante dessa área e lembrou que, no Brasil, há 51 milhões de jovens. É inadmissível

que o poder público não estabeleça políticas públicas voltadas para esta parcela da

população. É importante que haja um ensino médio que garanta a permanência e a

qualidade do ensino e um ensino superior interiorizado, com o aumento de vagas nas

universidades estaduais, como prevê o projeto de lei. Precisamos de projetos de

desenvolvimento de geração de renda e primeiro emprego para esses jovens, como

prevê o projeto de lei que esta Casa acaba de aprovar. O projeto prevê estímulo às

atividades culturais e de lazer que respeitem a diversidade juvenil. Não existe apenas

uma juventude. Há a juventude de região metropolitana, o jovem do meio rural, o

jovem que quer se qualificar, o jovem que quer fazer desabrochar o seu potencial

artístico e cultural. É importante que esse jovem esteja em uma entidade de ensino,

desenvolvendo uma atividade cultural e esportiva. Precisamos ganhar a disputa

contra o tráfico de drogas. Droga não leva ninguém a lugar algum. Para concorrer e

vencer a droga, o melhor caminho é a política pública. Precisamos priorizar as

políticas públicas em torno da faixa etária de 15 anos a 29 anos, período da

conclusão do ciclo acadêmico, do início da constituição de famílias, do acesso ao

primeiro emprego. Sr. Presidente, esta Casa está de parabéns, todos os Deputados,

Deputadas e partidos aqui representados. Houve imensa boa-vontade desta

Assembleia em aprovar este projeto de lei. Não é simples instituir uma política pública

através de lei, há resistências técnicas e políticas, principalmente quando o projeto de
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lei é apresentado por um Deputado da Oposição. Faço o registro de que todos

contribuíram. Ganha o Estado de Minas Gerais. Faremos uma grande festa com a

juventude de Minas, quando o Governador Aécio Neves sancionar esse projeto. Muito

obrigado, Sr. Presidente.

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

continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra a discussão,

em 1º turno, dos Projetos de Lei n°s 964 e 1.297/20 07, 2.561 e 2.690/2008, uma vez

que permaneceram em ordem do dia por seis reuniões, e informa ao Plenário que, no

decorrer da discussão do Projeto de Lei n° 1.297/20 07, foi apresentada ao projeto

uma emenda do Deputado Gustavo Valadares, que recebeu o n° 1, e que, nos termos

do § 2° do art. 188 do Regimento Interno, encaminha  a emenda com o projeto à

Comissão de Fiscalização Financeira, para parecer.

- O teor da emenda recebida é o seguinte:

EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 1.297/2007

Acrescente-se o seguinte parágrafo ao art. 1º:

“Art. 1º - ...

“... - Fica reservada área externa de 10.000m² (dez mil metros quadrados) e dois

galpões de 399m² (trezentos e noventa e nove metros quadrados) e 324m² (trezentos

e vinte e quatro metros quadrados), integrantes do imóvel, para o desenvolvimento e

a manutenção das atividades da Cooperativa dos Produtores de Cachaça e

Derivados de Cana de Açúcar do Centro-Nordeste de Minas Gerais Ltda. -

Coopercacen”.

Sala das Reuniões, 8 de abril de 2009.

Gustavo Valadares

Justificação: O terreno que se pretende doar ao Município de Sabinópolis para

instalação dos Programas de Erradicação do Trabalho Infantil e Guarda Mirim é

justamente onde está em funcionamento, há mais de seis anos, a Cooperativa dos

Produtores de Cachaça e Derivados de Cana de Açúcar do Centro-Nordeste de

Minas Gerais - Coopercacen.



____________________________________________________________________________
689

A Cooperativa foi fundada por 63 pequenos produtores, em cerca de 23 Municípios

da região e gera 1.500 empregos diretos, além de mais de 4.000 empregos indiretos.

Atualmente, a produção de cachaça é superior a 3 milhões de litros por ano,

possuindo a Cooperativa marca própria, denominada Kamulaia, que já é

comercializada há mais de um ano. Merece destaque o fato de ser possível dobrar

sua capacidade produtiva com investimentos na infra-estrutura.

Na área ambiental promove avanços ao reaproveitar o “vinhoto” (resíduo da

destilação da cana), como adubo e ração para bovino, que antes era fonte de

poluição ao ser despejado nos rios. Além disso, tem-se a exigência de que todos os

cooperados devem encontrar-se regulares perante as normas de produção do

Ministério da Agricultura e dos órgãos ambientais, como o Copam, a Feam, o Igam e

o IEF, que regem a categoria.

A Cooperativa ainda possui um projeto em andamento, cujo financiamento já foi

aprovado em sua primeira etapa junto ao BNDES, de construir uma usina de álcool

com o objetivo de aproveitar a “cabeça” e a “calda” da cachaça, que são

desperdiçadas durante o processo produtivo, melhorando com isso a qualidade da

cachaça e agregando mais valor à produção.

Diante das nobres razões apresentadas - o fomento do emprego e da renda - conto

com o apoio dos colegas parlamentares a que seja acolhida esta emenda.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já

publicada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 31/3/2009

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro

Silva, Chico Uejo, Delvito Alves, Gilberto Abramo, Padre João, Ronaldo Magalhães e

Sebastião Costa, membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o

Deputado Ademir Lucas. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Dalmo

Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
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do Deputado Chico Uejo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e acusa o

recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados

a seguir: Projetos de Lei nºs 3.109, 3.110 e 3.124/2009 (Deputado Gilberto Abramo);

3.105, 3.108, 3.113, 3.118 e 3.122/2009 (Deputado Sebastião Costa); 3.102 e

3.117/2009 (Deputado Delvito Alves); 3.107, 3.116 e 3.123/2009 (Deputado Chico

Uejo); 3.101, 3.106, 3.112, 3.114, 3.115, 3.119 e 3.121/2009 (Deputado Dalmo

Ribeiro Silva); 3.103/2009 (Deputado Padre João); 3.111 e 3.120/2009 (Deputado

Ronaldo Magalhães). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. O Presidente dá prosseguimento à discussão do parecer em

que o relator, Deputado Delvito Alves, conclui pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.981/2008. Encerrada a

discussão, o Presidente submete a votação o parecer, que é rejeitado. O Presidente

designa como novo relator o Deputado Chico Uejo, nos termos do art. 138, § 3º, do

Regimento Interno. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez,

os pareceres pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade dos Projetos de Lei

nºs 2.980/2009 e 2.358/2008 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Delvito

Alves); 2.243/2008 (relator: Deputado Sebastião Costa); 2.935/2008, 2.962 e

3.012/2009 (relator: Deputado Gilberto Abramo). Após discussão e votação, são

aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade dos Projetos de Lei nºs 2.986/2009 (relator:

Deputado Padre João); 2.381/2008 e 3.079/2009 (relator: Deputado Gilberto Abramo).

O Presidente dá prosseguimento à discussão do parecer em que o relator, Deputado

Chico Uejo, conclui pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto

de Lei nº 3.025/2009. O Deputado Padre João apresenta voto em separado em que

conclui pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade da matéria e, a seguir,

apresenta requerimento em que solicita seja adiada a sua discussão. Submetido a

votação, é aprovado o requerimento. Na fase de discussão do parecer em que o

relator, Deputado Ronaldo Magalhães, conclui pela antijuridicidade,
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inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.697/2008, o Presidente

defere pedido de vista do Deputado Gilberto Abramo. O Projeto de Lei nº 2.966/2009

é convertido em diligência ao IEF; o Projeto de Lei nº 3.077/2009, à Secretaria de

Fazenda; o Projeto de Lei nº 3.089/2009, à Seplag; o Projeto de Lei nº 3.100/2009, ao

DER-MG, à Seplag e à Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Grama; e o Projeto

de Lei nº 3.115/2009, à Seplag, ao autor e ao Prefeito Municipal de Itajubá. Os

Projetos de Lei nºs 2.991 e 3.010/2009 são retirados da pauta, atendendo-se a

requerimento do Deputado Delvito Alves, aprovado pela Comissão. Passa-se à 2ª

Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

pareceres sobre proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após

discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade dos Projetos de Lei nºs 2.681/2008

(relator: Deputado Ronaldo Magalhães, em virtude de redistribuição); 2.857/2008

(relator: Deputado Chico Uejo, em virtude de redistribuição); 3.023, 3.081, 3.085 e

3.097/2009 (relator: Deputado Gilberto Abramo); 3.037, 3.106 e 3.112/2009 (relator:

Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 3.083, 3.095 e 3.108/2009 (relator: Deputado

Sebastião Costa); 3.102 e 3.117/2009 (relator: Deputado Delvito Alves); 3.103/2009

(relator: Deputado Padre João); e 3.107/2009 com a Emenda nº 1 (relator: Deputado

Chico Uejo). Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 3.110/2009 (relator: Deputado

Gilberto Abramo). 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 seja o Projeto de Lei nº

3.109/2009 baixado em diligência ao DER-MG, e o Projeto de Lei nº 3.105/2009, ao

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de abril de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ronaldo Magalhães - Sebastião Costa - Chico

Uejo.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 3ª
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SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 31/3/2009

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Doutor Rinaldo,

Fahim Sawan e Gustavo Valadares (substituindo este ao Deputado Ruy Muniz, por

indicação da Liderança do DEM ), membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Deputado Doutor Rinaldo, no exercício da Presidência, declara

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

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

subscrita pelos membros da Comissão presentes. 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 Doutor

Rinaldo em que solicita seja realizada visita dos membros da Comissão à Secretaria

de Saúde, na mesma data, com o objetivo de apresentar ao Secretário as

reivindicações colhidas em audiência pública, realizada na cidade de Divinópolis, em

19/3/2009, quando foi discutido o déficit de leitos hospitalares na região. Cumprida a

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de abril de 2009.

Carlos Mosconi, Presidente - Carlos Pimenta - Doutor Rinaldo.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

E DO CONTRIBUINTE NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 31/3/2009

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Adalclever

Lopes, Délio Malheiros e Delvito Alves, membros da supracitada Comissão. Estão

presentes, também, os Deputados Ademir Lucas e Alencar da Silveira Jr. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Adalclever Lopes, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Délio Malheiros,

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

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

reunião se destina a discutir a cobrança pela utilização de instalações sanitárias em

estabelecimentos localizados no centro de Belo Horizonte. A Presidência comunica o



____________________________________________________________________________
693

recebimento de ofícios, publicados no “Diário do Legislativo”, 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, independentemente do tamanho do

imóvel em que moram; 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; do Sr.

José Olympio Milhazes, questionando as tarifas cobradas pela Copasa-MG. O

Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou

os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 2.535 e 2.706/2008, no 1º turno

(Deputado Leonardo Moreira), Projeto de Lei nº 535/2008, no 2º turno (Deputado

Adalclever Lopes) e Projeto de Lei nº 2.969/2009, no 1º turno (Deputado Walter

Tosta). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão

e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua

vez, são aprovados os requerimentos dos Deputados Délio Malheiros em que solicita

seja encaminhado ofício à Superintendência da Infraero no Estado de Minas Gerais,

requisitando cópias, no prazo de 30 dias, dos contratos administrativos celebrados

entre essa Superintendência e as empresas concessionárias do serviço de

alimentação nos Aeroportos Carlos Drummond de Andrade e Tancredo Neves; seja

realizada audiência pública para discutir os altos índices de inadimplência registrados

em financiamentos, especialmente nos de veículos automotores; e seja, também,

realizada audiência pública para debater os preços de combustíveis no Estado; Irani

Barbosa em que solicita seja realizada audiência pública no Conjunto Morro Alto, no

Município de Vespasiano, para obter maiores esclarecimentos sobre a queda de

energia elétrica que vem ocorrendo, no período noturno, no referido Conjunto;

Gustavo Valadares e Rêmolo Aloise em que solicitam seja realizada reunião conjunta

com a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, para discutir, em

audiência pública, a atual situação da parceria público-privada da Rodovia MG-050,

bem como o valor do pedágio, o planejamento das obras para os próximos anos e o

balanço das obras já realizadas; Adalclever Lopes, Délio Malheiros, Gilberto Abramo,
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João Leite e Sávio Souza Cruz em que solicitam a realização de reunião conjunta

com as Comissões de Administração Pública, de Transporte, Comunicação e Obras

Públicas e de Segurança Pública, para discutir, em audiência pública, a situação da

morosidade do início das obras da alça viária, no Portal Sul de Belo Horizonte. A

Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir a Sra. Beatriz de Oliveira

Portela Gouveia, advogada do Procon da Prefeitura de Belo Horizonte - PBH,

representando a Sra. Stael Christian Riani Freire, Coordenadora do Procon - PBH e

os Srs. Fernando Luiz de Pinho Tavares, Coordenador de Obras da Companhia

Brasileira de Trens Urbanos, representando o Sr. José Roizenbruch, Superintendente

da Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU -; Giovanni Ornelas da Silva,

Gerente Regional Administrativo e Financeiro da Regional Centro-Sul, representando

o Sr. Fernando Viana Cabral, Secretário de Administração da Regional Centro-Sul da

Prefeitura de Belo Horizonte; Ricardo Coutinho Camilo, Gerente Regional do Terminal

Rodoviário de Belo Horizonte e Misael Avelino, Diretor da Rádio Favela, que são

convidados a tomar assento à mesa. Na condição de autor do requerimento que deu

origem ao debate, o Deputado Adalclever Lopes 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, dos convidados e dos demais participantes, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de abril de 2009.

Adalclever Lopes, Presidente.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 31/3/2009

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gustavo

Valadares, Adalclever Lopes, Rêmolo Aloise, Ronaldo Magalhães (substituindo este

ao Deputado Irani Barbosa, por indicação da Liderança do BSD) e Wander Borges

(substituindo o Deputado Djalma Diniz, por indicação da Liderança do BPS),
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membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, a Deputada

Rosângela Reis e os Deputados Elmiro Nascimento, José Henrique, Délio Malheiros,

Sebastião Helvécio, Adelmo Carneiro Leão, Antônio Júlio, Mauri Torres, Célio

Moreira, Gilberto Abramo, Jayro Lessa, Padre João, Neider Moreira, Weliton Prado,

Paulo Guedes, Juninho Araújo e Vanderlei Jangrossi. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Gustavo Valadares, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Juninho Araújo, dispensa a leitura da ata da

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a obter

informações sobre a duplicação da BR-381, bem como sobre os editais, as minutas e

os contratos sob responsabilidade do DNIT e da ANTT, apreciar matéria constante na

pauta e discutir e votar proposições da Comissão, e comunica o recebimento de

ofícios dos Srs. Bernardo Figueiredo, Diretor-Geral da ANTT, comunicando que não

comparecerá na reunião de audiência pública, em virtude de compromissos

anteriormente marcados; Augusto César Torres Guerra, Coordenador-Geral da

ANTTURMG, informando que o assunto a ser tratado na reunião extrapola as

atribuições conferidas à Unidade Regional de Minas Gerais - URMG-ANTT. A

Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Alexandre Silveira,

Deputado Federal; Sebastião Donizete de Souza, Superintendente Regional do DNIT;

e João Afonso Baeta Costa Machado, Chefe de Gabinete da Diretoria-Geral,

representando José Elcio Monteze, Diretor-Geral do DER-MG, que são convidados a

tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra à Deputada Rosângela Reis,

autora 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. O Projeto de Lei nº

2.694/2008, em turno único, é retirado de pauta por determinação do Presidente da

Comissão, por não cumprir pressupostos regimentais. Após discussão e votação, é

aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 2.846/2008 (relator: Deputado
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Adalclever Lopes), que recebeu parecer por sua aprovação. Submetidos a votação,

cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 3.490 e 3.494/2009.

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 Gil Pereira em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Transportes e Obras Públicas pedido de providências

visando à liberação de recursos para a construção da ponte sobre o Rio São

Francisco, no entrocamento das Rodovias MG-161 e MG-402, próximo ao Município

de São Francisco; Gustavo Valadares em que solicita seja realizada visita da

Comissão às obras de construção do novo viaduto que substituirá o atual Viaduto Vila

Rica, no Município de Congonhas; e da Deputada Rosângela Reis em que solicita

seja encaminhado ao Ministério Público Federal cópia das sugestões apontadas na

reunião para as devidas providências junto aos órgãos responsáveis, visando a

aumentar a segurança de trafegabilidade na BR-381. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de abril de 2009.

Gustavo Valadares, Presidente - Adalclever Lopes - Juarez Távora.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA

E AGROINDUSTRIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 31/3/2009

Às 15h20min, 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 Antônio Carlos Arantes, dispensa a leitura da ata da

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante na pauta. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a
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apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, em turno único, o

Projeto de Lei nº 2.945/2008 (relator: Deputado Chico Uejo), que recebeu parecer por

sua aprovação. É aprovado requerimento do Deputado Vanderlei Jangrossi em que

solicita o adiamento de votação do Requerimento nº 3.488/2009. Submetido a

discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº

2.941/2008. 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 Vanderlei Jangrossi,

Antônio Carlos Arantes, Carlos Gomes e Chico Uejo em que solicitam seja o Projeto

de Lei nº 2.771/2008 distribuído à Comissão, com a finalidade de se emitir parecer

para o 1º turno; Vanderlei Jangrossi, Antônio Carlos Arantes e Chico Uejo (2) em que

solicitam seja realizada visita ao Ministério Público do Trabalho, nesta Capital, para

discutir a atuação desse órgão na fiscalização dos agentes da cadeia produtiva de

cenoura do Alto do Paranaíba, com a presença dos Presidentes dos sindicatos dos

produtores e dos trabalhadores rurais da região; e sejam solicitadas informações aos

dirigentes da empresa Leite Nilza, com sede em Bambuí, sobre o pagamento dos

fornecedores de leite da região de Pompéu e Luz. Cumprida a finalidade da reunião,

a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de abril de 2009.

Vanderlei Jangrossi, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Carlos Gomes.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 1º/4/2009

Às 10h1min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sávio Souza Cruz,

Gustavo Valadares, Tiago Ulisses e Ronaldo Magalhães, membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Sávio Souza Cruz,

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

Gustavo Valadares, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e discutir e
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votar proposições da Comissão. Passa-se à 2ª Fase da Ordem do Dia,

compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº

3.491/2009. Passa-se à 3ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a

votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado

requerimento do Deputado Rêmolo Aloise em que solicita seja realizada visita técnica

aos Municípios de Itaú de Minas, Fortaleza de Minas e Alpinópolis, para verificar "in

loco" as condições de funcionamento das atividades extrativas minerais e industriais

na Companhia de Cimento Portland de Minas, em Itaú de Minas, na mineração de

níquel em Fortaleza de Minas, e na extração de quartzito em Alpinópolis. Cumprida a

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

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, a ser realizada

na Câmara Municipal de Riacho dos Machados, determina a lavratura da ata e

encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de abril de 2009.

Sávio Souza Cruz, Presidente.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 1º/4/2009

Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Lúcia

Mendonça e os Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Braulio Braz (substituindo este ao

Deputado Deiró Marra, por indicação da Liderança do BSD), 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 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 realização de audiência pública para debater a

Política Estadual da Juventude. Registra-se a presença da Deputada Gláucia

Brandão e dos Deputados Carlin Moura e André Quintão. A Presidência interrompe a

1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Danilo Moreira, Secretário Adjunto da

Secretaria Nacional de Juventude; Roberto Rocha Tross, Coordenador Especial da
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Juventude da Secretaria de Esporte e Juventude; Nilo Furtado Teodoro, Presidente

do Conselho Estadual da Juventude; e Reinaldo de Oliveira Batista, Presidente da

Juventude do PSDB-MG, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência

tece suas considerações iniciais e concede a palavra ao Deputado Dalmo Ribeiro

Silva, autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações

iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados e aos demais Deputados, 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, 8 de abril de 2009.

Maria Lúcia Mendonça, Presidente - Carlin Moura - Gláucia Brandão.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

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

2/4/2009

Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Lafayette de Andrada, Neider Moreira, Padre João e Ademir Lucas (substituindo este

ao Deputado Domingos Sávio, por indicação da Liderança do BSD), membros da

supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Sargento Rodrigues

e Carlin Moura. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Délio Malheiros,

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

Neider Moreira, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir

e votar proposições da Comissão. O Presidente acusa o recebimento do Projeto de

Lei nº 3.012/2009, em 1º turno, para o qual designou relator o Deputado Neider

Moreira. 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 do relator, Lafayette de

Andrada, que conclui pela rejeição das Emendas nºs 2 a 5, apresentadas em
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Plenário, e pela aprovação do Substitutivo nº 2, que apresenta, ao Projeto de Lei nº

2.578/2008, no 1º turno. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº

3.521/2009, do Deputado Weliton Prado, em turno único. Passa-se à 3ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado Délio

Malheiros em que solicita a realização de audiência pública para discutir o

funcionamento de feiras e assemelhados no Complexo Mineirão-Mineirinho.

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de abril de 2009.

Ivair Nogueira, Presidente - Domingos Sávio - Lafayette de Andrada - Neider

Moreira - André Quintão.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 6/4/2009

Às 14h15min, comparece no Clube Casa de Campo de Coronel Fabriciano a

Deputada Cecília Ferramenta, membro da supracitada Comissão. Havendo número

regimental, a Presidente, Deputada Cecília Ferramenta, declara aberta a reunião e,

nos termos regimentais, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, dá-a por

aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir e

buscar soluções para os graves problemas enfrentados pelo Hospital Siderúrgica,

mantido pela Associação Beneficente de Saúde São Sebastião, e comunica o

recebimento de ofício do Promotor de Justiça Aníbal Tamaoki, de Coronel Fabriciano,

justificando sua ausência na reunião. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião

para ouvir os Srs. Chico Simões, Prefeito Municipal de Coronel Fabriciano; José

Anchieta Poggialli, Diretor Regional de Saúde de Coronel Fabriciano; Maurisson

Magno de Morais, advogado e representante da Associação Beneficente de Saúde

São Sebastião; José Eustáquio Leite Soares, Gerente do Departamento Auxiliar de
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Diagnóstico do Hospital Márcio Cunha; Luiz Carlos dos Santos, Diretor Administrativo

do Hospital e Maternidade Vital Brazil; Ademir José Siman, Prefeito Municipal de

Açucena e Presidente da Associação de Municípios pelo Desenvolvimento Integrado -

Amdi -; Humberto Lopes de Assis e Joaquim Correia de Melo, respectivamente,

Prefeitos Municipais de Belo Oriente e de Santana do Paraíso, que são convidados a

tomar assento à mesa. Na condição de autora do requerimento que deu origem ao

debate, a Deputada Cecília Ferramenta tece as considerações iniciais; logo após,

passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os

debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas.

Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 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, 8 de abril de 2009.

Sebastião Helvécio, Presidente - Wander Borges - Ana Maria Resende.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 7/4/2009

Às 9h37min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro

Silva, Chico Uejo, Ronaldo Magalhães e Sebastião Costa, membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva,

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

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

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

reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e acusa o recebimento

das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:

Projetos de Lei nºs 3.131, 3.134, 3.137 e 3.148/2009 (Deputado Gilberto Abramo);

3.125 e 3.150/2009 (Deputado Sebastião Costa); 3.127, 3.130, 3.139 e 3.141/2009

(Deputado Delvito Alves); 3.128, 3.138, 3.140 e 3.149/2009 (Deputado Chico Uejo);

3.126/2009 (Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 3.129, 3.132, 3.142 e 3.144/2009

(Deputado Padre João); 3.133, 3.136, 3.143 e 3.145 a 3.147/2009 (Deputado Ronaldo

Magalhães); 3.055/2009 (Deputado Ronaldo Magalhães, em virtude de

redistribuição). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
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discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do

Plenário. O Presidente dá prosseguimento à discussão do parecer pela

antijuridicidade, ilegalidade e inconstitucionalidade do Projeto de Lei nº 3.025/2009,

momento em que o Deputado Chico Uejo apresenta requerimento em que solicita

seja convertido em diligência à Secretaria de Fazenda o referido projeto. Submetido a

votação, é aprovado o requerimento. Após discussão e votação, são aprovados, cada

um por sua vez, os pareceres pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos

Projetos de Lei nºs 1.981/2008 (relator: Deputado Chico Uejo) e 3.035/2009 na forma

do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Sebastião Costa). Os Projetos de Lei nºs

2.201/2008, 2.991 e 3.018/2009 são retirados da pauta, atendendo-se a requerimento

da Deputada Ana Maria Resende, aprovado pela Comissão. Nos termos do art. 136,

§ 3º, do Regimento Interno, o Deputado Sebastião Costa, relator do Projeto de Lei nº

2.936/2008, solicita a distribuição de avulsos do parecer que conclui pela

constitucionalidade, legalidade e juridicidade da matéria na forma do Substitutivo nº 1.

O parecer sobre o Projeto de Lei nº 3.055/2009, no 1º turno, deixa de ser apreciado

em virtude de solicitação de prazo regimental pelo respectivo relator, Deputado

Ronaldo Magalhães. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela

inconstitucionalidade, ilegalidade e antijuridicidade do Projeto de Lei nº 3.094/2009

(relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva). O Projeto de Lei nº 3.114/2009 é convertido

em diligência à Secretaria de Planejamento e Gestão, ao autor e ao Prefeito

Municipal de Itajubá; o Projeto de Lei nº 3.116/2009, à Secretaria de Planejamento e

Gestão e ao Prefeito Municipal de Santo Antônio do Amparo; e o Projeto de Lei nº

3.138/2009, à Seplag. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua

vez, os pareceres pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos Projetos de

Lei nºs 2.817/2008 (relator: Deputado Sebastião Costa, em virtude de redistribuição);

3.074 e 3.124/2009 (relator: Deputado Chico Uejo, em virtude de redistribuição);

3.118/2009 (relator: Deputado Sebastião Costa) e 3.120/2009 (relator: Deputado

Ronaldo Magalhães). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a
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votação, cada um por sua vez, são aprovados os requerimentos que solicitam sejam

baixados em diligência ao autor os Projetos de Lei nºs 3.119, 3.121 e 3.123/2009.

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

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião

extraordinária, a ser realizada no dia 8/4/2009, às 9h30min, determina a lavratura da

ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de abril de 2009.

Chico Uejo, Presidente - Ronaldo Magalhães - Sebastião Costa - Maria Lúcia

Mendonça.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 7/4/2009

Às 14h21min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Carlos Pimenta e Doutor Rinaldo, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Carlos Mosconi, declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Doutor Rinaldo, dispensa a

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

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

apreciar as matérias constantes na pauta e a discutir e votar proposições da

comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios da Sra.

Maria Ângela Carvalho, Secretária-Geral do Ipsemg, prestando informações relativas

ao Requerimento nº 3.172/2008, publicada no Diário do Legislativo de 26/3/2009; e

do Secretário de Estado de Saúde, encaminhando à Comissão relatórios

consolidados de prestação de contas do Sistema Estadual de Saúde de Minas Gerais

referentes à execução orçamentária do exercício de 2008 no período de janeiro a

dezembro. O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as

quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 2.935/2008, no 1º

turno, e 3.084/2009, em turno único (Deputado Doutor Rinaldo); 3.003/2009, em turno

único (Deputado Ruy Muniz), e 3.093/2009, em turno único (Deputado Fahim Sawan).

Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após

discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, em turno único, do
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Projeto de Lei nº 3.002/2009 com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Ruy Muniz).

Quanto ao Projeto de Lei nº 898/2007, no 2º turno, (relator: Doutor Rinaldo, em

virtude de redistribuição) solicita-se prazo regimental, que é deferido pela

Presidência. Quanto ao Projeto de Lei nº 2.740/2008, no 1º turno, o relator Deputado

Doutor Rinaldo, que opina pela aprovação da matéria com a Emenda nº 1, sendo

concedida vista do parecer ao Deputado Carlos Mosconi. A seguir, é aprovado o

parecer ao Projeto de Lei nº 2.868/2008, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 2,

(relator: Deputado Carlos Pimenta). 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 3.497 e 3.498/2009. Submetidos a discussão e votação, cada

um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei

nºs 2.034 e 2.865/2008. 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 Doutor

Rinaldo em que solicita reunião conjunta com a Comissão do Trabalho, da

Previdência e da Ação Social, para debater a ampliação do período de licença

maternidade à segurada gestante, servidoras públicas do Estado de Minas Gerais;

Domingos Sávio (2) em que solicita reunião conjunta com a Comissão de Educação,

Ciência, Tecnologia e Informática para discutir a precária situação salarial dos

servidores públicos, profissionais de saúde, que trabalham com crianças especiais

em Escolas Estaduais e nas Apaes, cujos vencimentos estão defasados, e solicita,

ainda, reunião na cidade de Coronel Fabriciano, para discutir e buscar soluções para

o grave problema enfrentado pelo Hospital Siderúrgica. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de abril de 2009.

Carlos Mosconi, Presidente - Doutor Rinaldo - Ruy Muniz - Fahim Sawan.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.681/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em epígrafe visa a

declarar de utilidade pública a Associação Instituto Bola Preta, com sede no Município

de Elói Mendes.

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

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

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.681/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Instituto Bola Preta, com sede no Município de Elói Mendes, entidade sem fins

lucrativos, que tem como finalidade a proteção da infância e adolescência.

Na consecução de seu propósito, promove e apóia atividades de assistência social

e projetos de caráter recreativo, cultural, cívico, educacional e esportivo; executa

ações com o intuito de divulgar valores sociais relacionados com a ética, a cidadania,

o voluntariado, a paz e os direitos humanos; realiza eventos, campanhas e concursos

voltados a difundir seu objetivo.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.681/2008

em turno único.

Sala das Comissões, 14 de abril de 2009.

Cecília Ferramenta, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.857/2008

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 o Conselho de Desenvolvimento do Bairro Fernão Dias - Codefer -,

com sede no Município de Esmeraldas.
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Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

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

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.857/2008 pretende declarar de utilidade pública o Conselho de

Desenvolvimento do Bairro Fernão Dias, com sede no Município de Esmeraldas,

entidade de natureza filantrópica, de caráter educacional, assistencial, voltada para a

defesa da inclusão racial e social, a diminuição da pobreza e a melhoria da qualidade

de vida dos moradores daquela localidade, além da proteção à criança, ao

adolescente, ao idoso, à gestante e à família.

Na consecução de seu propósito, o Conselho referido desenvolve atividades nas

áreas de cultura, esporte, lazer, saúde, estudo e pesquisa; presta assistência e

amparo às famílias carentes, procurando atender a suas necessidades básicas;

promove campanhas em defesa do meio ambiente; estimula a prática de esporte e

lazer em parceria com a educação, buscando o desenvolvimento integral dos jovens;

contribui para o estabelecimento de políticas públicas de igualdade racial e atividades

relacionadas com a diversidade cultural, visando a garantir a todos oportunidades de

acesso a bens e serviços públicos necessários ao desenvolvimento humano, social,

cultural e educacional; e estabelece intercâmbios para a produção de pesquisas e

publicações, visando à troca de informações e a construção de conhecimentos.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.857/2008,

em turno único.

Sala das Comissões, 14 de abril de 2009.

Cecília Ferramenta, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.071/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Dimas Fabiano, o projeto de lei em tela visa declarar de
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utilidade pública o Rotary Club de Itajubá – Oeste, 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 3.071/2009 pretende declarar de utilidade pública o Rotary Club

de Itajubá – Oeste, que possui como finalidade principal promover o desenvolvimento

socioeconômico da coletividade.

Parte de uma organização mundial que se notabilizou como um eficaz instrumento

de associativismo orientado para servir à comunidade, desenvolve projetos de

alcance social, encontros e palestras, cumprindo a missão gravada no seu estatuto.

Atua, também, na promoção da ética, da cidadania, dos direitos humanos e de

outros valores universais.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.071/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 14 de abril de 2009.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.096/2009

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe tem como

finalidade 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.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Cabe agora a esta

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

do Regimento Interno.

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 3.096/2009 tem por escopo alterar o art. 1º da Lei nº 17.850, de

29/10/2008, com a finalidade de mudar a denominação do complexo administrativo do

Estado de Centro Administrativo Tancredo de Almeida Neves para Cidade

Administrativa Tancredo de Almeida Neves.

Assim, pretende substituir a expressão que identifica a nomenclatura da nova sede

do Poder Executivo, tendo em vista adequá-la a 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, indo além

da simples idéia de concentração física das instalações.

Segundo informa o autor da matéria, trata-se da materialização de uma moderna e

atual concepção de gestão pública que, concentrando processos, serviços,

instalações e servidores, busca atingir um novo patamar de eficiência na prestação

de serviços públicos por meio de organização e racionalização dos processos. Ainda,

as obras até então empreendidas levaram ao redimensionamento do Vetor Norte da

Capital, extrapolando as fronteiras dos canteiros de obras. A circulação de bens, os

serviços e o capital humano adquirem, então, uma nova feição, autorizando a

utilização da expressão “cidade administrativa”, que reflete com mais propriedade a

realidade do empreendimento.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.096/2009, em

turno único.

Sala das Comissões, 14 de abril de 2009.

Délio Malheiros, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.035/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria dos Deputados Alencar da Silveira Jr. e Gilberto Abramo, o projeto de lei

em epígrafe “dispõe sobre a proibição de consumo de produtos derivados do tabaco

em recintos coletivos fechados e dá outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 19/2/2009, foi a proposição distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e de Fiscalização Financeira e
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Orçamentária.

Cabe agora a esta Comissão, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado com o art.

188 do Regimento Interno, analisar a matéria quanto aos aspectos de sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação

O projeto de lei em análise tem por objetivo proibir o uso de produtos fumígeros,

derivados ou não do tabaco, em recintos coletivos fechados, públicos ou privados.

A conscientização da população sobre os malefícios do uso do cigarro fez surgir a

necessidade de o direito regulamentar a matéria, restringindo, cada vez mais, os

espaços em que tal prática é permitida. Assim, a legislação nacional vem caminhando

em um sentido que parece ser definitivo no que se refere à proibição do uso do

cigarro em locais públicos.

No que concerne à matéria, cumpre destacar que se trata de norma afeta à

proteção e defesa da saúde da população, inserta no domínio de competência

legislativa concorrente do Estado, da União e do Distrito Federal, conforme o disposto

no inciso XII da Constituição da República.

Como é sabido, o art. 24 da Carta Magna estabelece as regras de competência

concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal, alistando as matérias que

deverão ser regulamentadas de forma geral por aquela e específica por esses. Assim,

editada norma geral pela União, as normas estaduais deverão ser particularizantes,

não podendo, entretanto, contrariar as disposições gerais.

A União, no uso de sua competência legislativa, editou a Lei no 9.294, de 1996, que

estabelece restrições ao uso e à propaganda de produtos fumígeros, bebidas

alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos agrícolas. Nos termos do art. 2o da

referida lei, proíbe “o uso de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou de qualquer

outro produto fumígero, derivado ou não do tabaco, em recinto coletivo, privado ou

público, salvo em área destinada exclusivamente a esse fim, devidamente isolada e

com arejamento conveniente”. Incluem-se nas disposições desse artigo as

repartições públicas, os hospitais e postos de saúde, as salas de aula, as bibliotecas,

os recintos de trabalho coletivo e as salas de teatro e cinema, sendo vedado o uso

dos produtos em questão nas aeronaves e nos veículos de transporte coletivo.
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Por sua vez, o Decreto no 2.018, de 1996, que regulamentou a Lei no 9.294,

considera recinto coletivo todo local fechado destinado a permanente utilização

simultânea por várias pessoas, tais como casas de espetáculos, bares, restaurantes e

estabelecimentos similares. São excluídos do conceito os locais abertos ou ao ar

livre, ainda que cercados ou, de qualquer forma, delimitados em seu contorno.

No âmbito do Estado, sobre a matéria também já existe ampla legislação: a Lei no

7.622, de 1979, que proíbe o uso de fumo em coletivos intermunicipais; a Lei nº

10.478, de 1991, que proíbe fumar nos coletivos interestaduais ao longo do seu

trajeto em território do Estado; a Lei nº 12.903, de 1998, que define medidas para

combater o tabagismo no Estado e proíbe o uso do cigarro e similares em recinto

fechado de repartição pública e de escola, hospital, posto de saúde ou centro de lazer

de responsabilidade do Estado. Nos termos desta última, os mencionados

estabelecimentos deverão dispor de salas reservadas ou corredores com janelas,

locais em que será permitida a prática do tabagismo. Tal proibição estende-se, ainda,

nos termos da lei, a centros comerciais e supermercados.

Destaque-se que outras normas estaduais - a exemplo das Leis nºs 7.622, de

17/12/79; 10.196, de 27/6/90; 13.655, de 14/7/2000; e 16.685, de 11/1/2007 - cuidam

também da proibição do fumo em determinados locais como os coletivos

intermunicipais e os estabelecimentos comerciais que oferecem serviço de locação

de computadores para acesso à internet.

É importante destacar que projeto de lei de igual teor já foi apreciado por esta

Comissão nesta legislatura, quando da análise do Projeto de Lei nº 2.637, de 2008,

tendo na ocasião recebido parecer pela inconstitucionalidade. O projeto foi retirado de

tramitação pelo autor e agora reapresentado nos mesmos termos da proposta

anterior. Dessa forma, nos mesmos moldes do parecer já emitido por esta Comissão

quando da análise do citado projeto de lei, concluímos que a proposição, da forma

como foi apresentada, mostra-se antijurídica e não pode prosperar nesta Casa, sob

pena de violar, em alguns pontos, a norma geral sobre a matéria e, em outros, não

trazer nenhuma novidade jurídica.

Vislumbramos, todavia, a possibilidade de estabelecer uma norma bastante

específica relacionada ao isolamento de áreas destinadas à prática do tabagismo em
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recintos coletivos públicos e privados. A mencionada Lei Federal nº 9.294 estabelece

que recintos coletivos, privados ou públicos, poderão destinar área exclusivamente

para esse fim. Por seu turno, a legislação estadual já prevê a proibição do fumo em

repartições públicas, especialmente em escolas, hospitais, postos de saúde e centros

de lazer de responsabilidade do Estado.

Assim, entendemos que, em determinados locais, em razão da natureza dos

serviços, como saúde e educação, o fumo é proibido. Já em outros, especialmente os

destinados ao entretenimento, é possível a reserva de área para fumantes desde que

não prejudique a saúde dos não fumantes que se encontram no mesmo recinto.

Propomos, assim, por meio do Substitutivo nº 1, apresentado ao final deste parecer,

que tais estabelecimentos adotem medidas para garantir a proteção da saúde dos

não fumantes. Na busca da consolidação da legislação mineira, julgamos que o texto

legal mais apropriado para abrigar a vedação pretendida é a Lei nº 12.903, de 1998,

que já trata, de forma mais abrangente, da matéria. Julgamos conveniente dar nova

redação a seu art. 7º, que, na forma original, proíbe a prática do tabagismo nos

centros comerciais e supermercados. Com a nossa proposta, pretendemos atingir

todos os recintos coletivos fechados públicos e privados.

As penalidades previstas, por sua vez, têm como fundamento a legislação sanitária

estadual, previstas no Código de Saúde do Estado, Lei nº 13.317, de 24/9/99, que se

aplicam ao infrator que descumprir lei, norma ou regulamento destinados a promover,

proteger e recuperar a saúde.

Conclusão

Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 3.035/2009 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir

apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera o art. 7° da Lei n° 12.903, de 23 de junho d e 1998, que define medidas para

combater o tabagismo no Estado e proíbe o uso do cigarro e similares nos locais que

menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O art. 7° da Lei n° 12.903, de 23 de junh o de 1998, passa a vigorar com a
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seguinte redação:

“Art. 7° - Nos recintos coletivos fechados, público s e privados, somente poderão ser

destinadas à prática de tabagismo, nos termos da Lei Federal n° 9.294, de 15 de

junho de 1996, áreas isoladas por barreira física, com arejamento suficiente ou

equipadas com aparelhos que garantam a exaustão do ar para o ambiente externo.

Parágrafo único - A destinação de área para a prática de tabagismo em desacordo

com o disposto no ‘caput’ sujeita o estabelecimento às penalidades previstas nas

alíneas ‘a’, ‘b’, ‘f’, ‘g’, ‘h’, ‘i’ e ‘m’ do inciso XXXVI do art. 99 da Lei nº 13.317, de 24 de

setembro de 1999.

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

Sala das Comissões, 7 de abril de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Chico Uejo - Ronaldo

Magalhães.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 16 DE ABRIL DE 2009

ATA

ATA DA 7ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 13/4/2009

Presidência dos Deputados Alberto Pinto Coelho e Carlos Gomes

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

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

Durval Ângelo - Apresentação musical - Entrega de placa - Palavras do Pe. Paulo

Umberto Stumpf - Exibição de vídeo - Entrega de placas - Palavras do

Desembargador Reynaldo Ximenes Carneiro - Palavras do Sr. Zildo Rocha - Palavras

do Pe. José Ernanne Pinheiro - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Alberto Pinto Coelho - Adelmo Carneiro Leão - Carlos Gomes - Durval Ângelo -

Sebastião Costa.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Carlos Gomes) - 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 Adelmo Carneiro Leão, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da

ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião a comemorar o centenário de nascimento de

Dom Helder Câmara.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Pe. Paulo Umberto

Stumpf, Diretor da Escola Superior Dom Helder Câmara; Deputado Roberto Carvalho,

Vice-Prefeito Municipal de Belo Horizonte; Vereador Adriano Ventura, representando
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a Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Vereadora Luzia Ferreira;

Desembargador José Antonino Baía Borges, Vice-Presidente do Tribunal Regional

Eleitoral de Minas Gerais, representando o Presidente desse Tribunal; Antônio

Olímpio Nogueira, Procurador do Estado, representado o Advogado-Geral do Estado,

José Bonifácio Borges de Andrada; Luís Cláudio da Silva Chaves, Vice-Presidente da

OAB-MG, representando o Presidente dessa entidade, Raimundo Cândido Júnior;

Juiz Nelson Missias de Morais, Presidente da Associação dos Magistrados Mineiros;

e Deputado Durval Ângelo, autor do requerimento que deu origem a esta solenidade.

Registro de Presença

O locutor - Gostaríamos de registrar a presença dos Exmos. Srs. Vereadores Bruno

Miranda e Leonardo Mattos; Arlécio Franco Costa, Presidente da Convenção Batista

Mineira; e demais Desembargadores que nos honram com sua presença.

Execução do Hino Nacional

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

pelo cantor e compositor Pereira da Viola.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Com a palavra, o Deputado

Durval Ângelo.

Palavras do Deputado Durval Ângelo

Exmo. Sr. Presidente, membros da Mesa, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

entidades homenageadas nesta noite, público presente, espectadoras e espectadores

da TV Assembleia. A todos um caloroso boa-noite.

Pensei muito antes de elaborar a peça desta noite. Gostaria de saudar cada um de

vocês aqui presentes e os que nos vêem agora em seus lares. Tentei fazer uma

síntese, porque eu faria esse discurso multifacetado, de diferentes lugares onde

atuamos e nos envolvemos com o tema, o centenário de nascimento de D. Helder

Câmara. Em primeiro lugar, como cidadão brasileiro que vê em D. Helder o grande

cidadão, democrata, lutador em prol dos direitos humanos no País e no mundo, no

século XX.

Também falo de um lugar muito especial, como cristão que acredita na Justiça e

que descobre, cada vez mais, que a Boa-Nova continua sendo anunciada a todos os
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pobres esquecidos desta terra.

Enquanto Deputado Estadual, Presidente da Comissão de Direitos Humanos, vejo

em D. Helder Câmara o grande apóstolo da paz e da defesa intransigente dos direitos

humanos.

Buscando essa síntese, reunimo-nos hoje nesta Casa para uma justa homenagem

àquele que, com o exemplo de sua própria vida, provou-nos que “um outro mundo é

possível”. Àquele que nos apontou o caminho para a construção de uma sociedade

mais justa, fundada nos valores da igualdade e da fraternidade.

D. Helder Câmara, nosso grande ícone da luta pelos direitos humanos,

personalidade ímpar que, sem perder a doçura e a leveza, características de quem

atingiu a grandeza da alma, foi de uma força descomunal, de imensa coragem e

determinação na defesa dos oprimidos e perseguidos, dos injustiçados e

abandonados.

Nosso mestre foi um desbravador. Abriu, com sacrifício, a trilha que hoje

percorremos todos nós que lutamos pelos direitos humanos. Seguimos ainda

retirando do caminho muitos obstáculos, tendo como norte o grande legado deixado

por D. Helder: seu amor, sua predileção pelos pobres, pelos injustiçados. Quem,

como eu, teve o privilégio de conhecê-lo sabe que seu ministério episcopal esteve

sempre a serviço dos mais esquecidos em nosso país; daqueles que muitas vezes

não se contam nos indicadores econômicos, nas estatísticas dos institutos; daqueles

que não são levados em conta pelo mercado de consumo.

É interessante que, nas quatro sessões do Concílio Vaticano 2º, de 1962 a 1965, D.

Helder tinha umas propostas bem interessantes. Uma delas era um compromisso do

chamado Pacto das Sepulturas, dos Bispos que defendiam a Igreja comprometida

com os pobres. Ele defendia que, em uma das sessões do Concílio, ao invés de

convidar o corpo diplomático de Roma, as autoridades, os patriarcas e os Cardeais

para lugares de destaque, o Papa deveria fazer um gesto simbólico e chamar os

pobres de Roma, aqueles que viviam na rua, para estarem em lugar de honra. Ele

dizia que assim estariam realizando o espírito do Concílio.

O interessante é que D. Helder tinha uma outra proposta. Num gesto simbólico, Pe.

Ernanne, os Bispos deveriam deixar suas cruzes de prata e de ouro na Basílica de
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São Pedro e carregar cruzes de madeira para demonstrar o compromisso com

aqueles mais esquecidos da sociedade.

Suas propostas não foram acatadas. Por isso, pelo compromisso com esse legado,

D. Helder nos deixa, como exemplo maior, a defesa dos direitos humanos. Deixa sua

marca na história deste país como uma das personalidades que não se deixaram

abater pelas atrocidades da ditadura militar. Como não podiam atingir D. Helder,

atingiam seus colaboradores, muitos presos e torturados, como o Pe. Henrique, que

trabalhava com a Pastoral da Juventude e que foi barbaramente assassinado pelas

forças da repressão. Em tempos nos quais os direitos humanos foram banalizados e

violados sistematicamente, deu demonstração de que viver o Evangelho, ter

compromisso com Cristo, ser discípulo e discípula de Jesus é, acima de tudo,

defender os direitos humanos.

Para D. Helder, assim como para o próprio Evangelho, Jesus está presente naquele

que tem fome, no que tem sede, no que está preso, no que está doente, no que é

torturado, no que sofre todo tipo de injustiça e de desigualdade. E é o grande lema de

Jesus, em Mateus 25:31 e seguintes.

Defensor da opção preferencial da Igreja pelos pobres e inspirador da Teologia da

Libertação, pregava um sentido mais amplo, identificando o compromisso com os

pobres não somente com os que são desprovidos de condições mínimas de vida,

mas com todos os que têm seus direitos violados. Como ele mesmo expressa na sua

bela “Oração a Mariama”, criada para a Missa dos Quilombos: “(...) Problema de

negro acaba se ligando com todos os grandes problemas humanos, com todos os

absurdos contra a humanidade, contra todas as injustiças e opressões (...)”.

E, ainda hoje, acredito, aqueles que atuam na defesa dos direitos humanos se

deparam com obstáculos semelhantes aos encontrados por D. Helder. Passados 20

anos da promulgação da Constituição cidadã, cujos princípios e garantias foram a

tônica da sua luta, constatamos que a violação dos direitos humanos permanece uma

constante. Mais do que isso, essa luta, por ignorância ou até estratégia dos

violadores de direitos, é associada, de forma preconceituosa, à defesa de bandidos.

Aqui vem a grande pergunta: quem são os maiores bandidos da história humana?

Estou fazendo um prefácio do livro comentado sobre “A Arte de Furtar e o Seu
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Autor”, que será lançado em Minas em 14 de junho, dia do translado dos restos

mortais de Afonso Pena Júnior para Santa Bárbara. Apesar de ser um texto de 1652,

deparamo-nos com aquela célebre frase do filósofo de Siracusa que exclama para

alguns que iam ser enforcados por roubos - conduzidos por altas patentes: “Lá vão os

grandes ladrões a enforcar os pequenos ladrões”. Só lendo o livro da obra do

Henrique de Afonso Pena Júnior é que chegaremos a essa conclusão. Esse grito de

Macedo ou de Vieira, dois quatrocentões - aliás, só lendo o livro da obra de Henrique

de Afonso Pena Júnior é que chegaremos a essa conclusão -, mostra, quando se

refere a bandidos na sociedade, que isso merece uma reflexão muito séria em razão

desse preconceito que vivemos na sociedade.

Alerta D. Helder, em outro trecho da “Oração a Mariama”: “(...) Não basta pedir

perdão pelos erros de ontem. É preciso acertar o passo hoje sem ligar ao que

disserem. Claro que dirão, Mariama, que é política, que é subversão, que é

comunismo...”. Quem conhece a Missa dos Quilombos, Roberto, sabe que D. Helder,

apesar de a voz já estar cansada, no final, de forma muito forte, exclama: “É

Evangelho de Cristo, Mariama! (...)”.

É para acertar o passo na luta contra toda sorte de injustiças que devemos

identificar uma relevante diferença na militância atual pelos direitos humanos.

Quando, durante a ditadura, essa bandeira se voltava, prioritariamente, à defesa dos

filhos da classe média, que eram perseguidos, presos, torturados e mortos, a causa

tinha maior apoio da sociedade. Hoje, quando quem tem seus direitos violados são os

pobres e desassistidos, a luta recebe a pecha de defesa de bandidos. Por quê?

Precisamos fazer essa reflexão.

Tal paradoxo mostra, a meu ver, que ainda está por ser compreendida por grande

parte de nossa sociedade a maior lição deixada por D. Helder: a de que não existe

democracia sem a garantia dos direitos humanos e, acima de tudo, a de que são os

direitos humanos a essência maior dos ensinamentos de Cristo.

Que possamos todos aprender essa lição. Para isso, rezemos com D. Helder:

“Mariama, Nossa Senhora, mãe querida, nem precisa ir tão longe como no teu hino,

nem precisa que os ricos saiam de mãos vazias, os pobres de mão cheia... Nem

pobre nem rico. Nada de escravo de hoje ser senhor de escravos amanhã. Basta de
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escravos. Um mundo sem senhores e sem escravos. Um mundo de irmãos, de

irmãos não só no nome e de mentira... De irmãos de verdade, Mariama”.

Por fim, quero ressaltar os homenageados e homenageadas de hoje, que, com

propriedade, têm levado à frente a luta de D. Helder Câmara, mostrando que seu

pensamento continua vivo, que a sua mensagem e a sua luta não foram em vão.

Gostaria de destacar, inicialmente, a Escola Superior Dom Helder Câmara, ligada à

Companhia de Jesus. A escola dá continuação a uma prática ético-social, através de

atividades de promoção humana, de defesa dos direitos fundamentais, de construção

feliz e esperançosa de uma cultura da paz e da justiça.

Juntamente com o Pe. Paulo Stumpf, a Waldênia, a equipe da Assembleia e a

Comissão de Direitos Humanos, estamos fazendo uma rica atividade de lembrança

do centenário de D. Helder, que culminará só em dezembro. Entendemos que a

Escola Superior Dom Helder Câmara, na própria feliz escolha do nome, denota

realmente um compromisso.

Gostaria de destacar também o Centro Nacional de Fé e Política Dom Helder

Câmara, iniciativa da CNBB, um serviço à formação política dos cristãos, numa idéia

brilhante de vários de seus colaboradores, e me considero um deles. Com o Pe.

Ernanne Pinheiro, participamos do Centro Nacional de Fé e Política Dom Helder

Câmara, que, a exemplo do Centro Dom Vital, quer ser um centro irradiador do

pensamento social cristão na sociedade em que vivemos. Prestem atenção nas

publicações do Centro, que são muito ricas e proveitosas.

O Centro tem três eixos: o Curso Nacional de Formação Política - somos

professores no Centro, assim como o Vereador Adriano Ventura, aqui representando

a Presidência da Câmara Municipal de Belo Horizonte; a rede de assessores, que

produz o material - fazemos parte dela -; e a articulação das Escolas Locais de Fé e

Política. O Pe. José Ernanne Pinheiro, durante 19 anos como Diretor do Iter, foi um

colaborador dileto de D. Helder Câmara. Nós o ouviremos aqui, e ele contará, como

sempre, com muito entusiasmo, com sua voz linda e maravilhosa de cearense. Ele

falará um pouco do que foi o seu contato, a sua colaboração, a sua ação direta com

D. Helder.

Gostaria de destacar a Subsecretaria de Direitos Humanos, pertencente à estrutura
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da Secretaria de Desenvolvimento Social, que desenvolve ações do Estado relativas

às políticas públicas de trabalho, emprego e renda, de assistência social e de

promoção e garantia dos direitos humanos. E tem à frente esse ícone da luta pelos

direitos humanos, o ex-Deputado João Batista de Oliveira, que está em pé e que

carrega no próprio corpo a marca do que é exclusão dos direitos humanos, graças a

um milagre de D. Helder, com certeza. O João Batista não poderia ter escolhido uma

equipe mais feliz. Digo que é a grande secretaria do governo Aécio, que um dia

acolherá o nosso apelo para que seja uma secretaria autônoma, independente,

diretamente vinculada ao Governador do Estado. O mesmo esperamos da Secretaria

Nacional de Direitos Humanos.

João, essa referência a você e a toda a sua equipe é um reconhecimento pelo

trabalho enorme que desenvolvem, mostrando que a bandeira dos direitos humanos

não tem ideologia, é uma bandeira universal, é uma bandeira do resgate da

dignidade, um ideal tão bonito pelo qual D. Helder lutou.

Também vamos hoje homenagear o Ministério Público de Minas Gerais,

especificamente o Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Defesa dos

Direitos Humanos, órgão que presta auxílio a todas as Promotorias do Estado que

atuam na defesa dos direitos fundamentais e no controle externo da atividade policial.

Pode-se destacar como principais competências do Centro: o combate à tortura, à

homofobia, ao racismo, à violência sexual contra crianças e adolescentes, entre

outras.

Cito o nosso companheiro, Promotor Rodrigo Filgueira de Oliveira, que continua a

lida iniciada por Antônio Aurélio, pelo Prudente e por tantos outros Promotores que

passaram pela Promotoria de Direitos Humanos, a primeira criada no Brasil, a

primeira coordenadoria, há 20 anos. Há também os nomes de Afonso Henrique,

Mariano e tantos outros que abrilhantaram a 13ª Promotoria de Justiça, hoje na

coordenadoria.

Também destacamos aqui a Escola Desembargador Edésio Fernandes, órgão do

Tribunal de Justiça do Estado, responsável pela seleção, pela formação e pelo

desenvolvimento contínuo de servidores e Magistrados no âmbito do Poder Judiciário

mineiro e pela disseminação do conhecimento especializado da instituição, visando
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ao melhor funcionamento da justiça em benefício da sociedade, hoje coordenada pelo

2º-Vice-Presidente, Desembargador Reynaldo Ximenes Carneiro. A primeira

preocupação desse Desembargador ao chegar à frente da Escola foi a promoção de

seminários sobre direitos humanos, para que os novos Juízes se familiarizem com

eles. Como disse o Desembargador Reynaldo Ximenes Carneiro: “Sem direitos

humanos não se tem Estado Democrático de Direito”. A Escola, que é antiga, faz os

futuros Juízes conhecerem direitos humanos e estagiarem, antes de assumirem como

Juízes, na Associação de Proteção e Assistência ao Condenado - Apac -, que é

realmente um modelo inovador em Minas Gerais, no Brasil e no mundo, quanto à

questão do interno no sistema penitenciário. O Desembargador Reynaldo Ximenes

Carneiro é um ícone entre os Juízes de Minas Gerais na defesa dos direitos

humanos. Esse é dos pontos que vejo na candura, na doçura e na ternura desse

Desembargador, pois ele se torna mais duro quando os direitos humanos são

violados.

Não poderíamos deixar de mencionar o Instituto Helena Greco de Direitos Humanos

e Cidadania, que tem como objetivo a construção do binômio direitos humanos e

cidadania na cidade, com o resgate da luta contra a ditadura militar e o combate às

violações de direitos humanos praticadas pelo aparelho repressivo nos dias de hoje.

A D. Helena Greco, hoje aqui representada pela Marília Greco, está com 93 anos de

idade. Na juventude, ela teve uma trajetória semelhante à de D. Helder Câmara,

vendo no integralismo uma possibilidade de mudança e de novidade no Brasil. Mas,

como D. Helder, teve a capacidade profunda de conversão e de percepção do

momento em que a sociedade vive. Falar em D. Helena Greco hoje, no Brasil, é falar,

com toda a certeza, da síntese dos direitos humanos. Espero que esta Assembleia

acolha uma velha reivindicação nossa - vou reapresentá-la, porque hoje temos um

Presidente com mais sensibilidade para isso -: a criação da Comenda de Direitos

Humanos D. Helena Greco. Na época, não houve voto contrário, mas houve

discussão em torno do fato de que uma comenda não pode homenagear pessoas

vivas. Creio que as homenagens têm de ser prestadas às pessoas vivas. Minas

Gerais cresceria muito com a Comenda Especial de Direitos Humanos D. Helena

Greco.
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Queremos também falar do Grupo Vhiver, entidade que presta serviço de

reintegração social ao portador de HIV-aids, aos familiares e às pessoas ligadas a

eles. Com muita dificuldade, é uma entidade da sociedade civil que atende a 30 mil

pessoas por mês e que instalou a primeira academia de recuperação da distrofia

muscular. Não é apenas a alimentação que recupera um soropositivo. Essa entidade

sobrevive a duras penas. A Comissão de Direitos Humanos, sempre que pode, está

lá como parceira. O Valdeci Fernandes Buzon, seu Presidente, está aqui hoje para

receber a homenagem.

Outra entidade que será hoje homenageada é o Grupo de Amigos e Parentes de

Pessoas em Privação de Liberdade, entidade que tem como principal objetivo chamar

a atenção para a necessidade de acabar com o atual modelo de sistema prisional.

Hoje não só o modelo prisional, mas a Justiça Penal também trabalha contra os

pobres. Basta vermos que em Belo Horizonte, de acordo com estatísticas da

Fundação Getúlio Vargas, 60% do consumo de drogas estão concentrados em

pessoas que têm curso superior e ensino médio. Mas quase 60% dos que estão

presos fazem parte dos famosos três pês. Eles é que vão para a cadeia. Hoje, 85%

dos presos dependem da Justiça gratuita, e só 0,2% dos encarcerados em nosso

país têm curso superior, quando esse índice ultrapassa 19% na sociedade brasileira.

O Prof. Virgílio Antônio da Cunha Matos, um de nossos apoiadores, fez questão,

quando cheguei aqui, de colocar um bóton do Grupo de Amigos e Parentes de

Pessoas em Privação da Liberdade. Hoje, para demonstrar mais ainda a elitização, já

se fala em privatização do sistema prisional.

Também destacamos o Vicariato Episcopal para Ação Social e Política da

Arquidiocese de Belo Horizonte, órgão responsável pela articulação das ações sociais

e políticas da Arquidiocese, composto pelos Núcleos Habitacional, de Geração de

Trabalho e Renda, de Saúde, Meio Ambiente, das Pastorais Sociais e de Eventos.

Entre elas estão a Pastoral dos Direitos Humanos e a Pastoral da Criança. O Pe.

Ademir Ragazzi, Vigário Episcopal, está aqui hoje recebendo o reconhecimento pelo

trabalho desenvolvido na Igreja de Belo Horizonte, que foi idealizado e teve como

grande incentivador D. Serafim Fernandes de Araújo, Cardeal, homem que tantas

vezes acolheu audiências da Comissão de Direitos Humanos, principalmente para
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discutir a questão prisional. Uma frase que D. Serafim disse na CPI está registrada

nos anais desta Casa: “Nenhum encarcerado, nenhum familiar de encarcerado vai

chorar na Arquidiocese de Belo Horizonte sem que haja, pelo menos, um cristão

católico para enxugar aquela lágrima”. Ele entendia isso e dizia mais: “A missão da

Pastoral Evangélica, da Pastoral Carcerária Católica não é rezar, batizar ou realizar

casamento na cadeia, mas denunciar as injustiças que estão sendo cometidas contra

os que estão encarcerados”. Isso está registrado em uma das nossas reuniões. O ex-

Deputado João Batista de Oliveira lembra-se desse testemunho de D. Serafim. Agora,

com o novo Arcebispo, D. Walmor, haverá continuação desse trabalho.

Também destacamos o trabalho da Convenção Batista Mineira – Comitê da Ação

Social da Igreja Batista. A Convenção está a serviço de 661 Igrejas Batistas e 328

congregações e é responsável pelas ações sociais de auxílio a pessoas em situação

de vulnerabilidade econômica. A Rosilene Nazar sabe do nosso reconhecimento ao

trabalho do Deputado João Leite. Há presença da Pastoral Carcerária Evangélica da

Igreja Batista em muitos presídios da Capital.

Também registramos o Projeto Novos Rumos da Execução Penal, que aqui será

homenageado. É um projeto do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, com vistas à

humanização da execução penal, baseado no método da Apac. Esse projeto é

difundido pelo Desembargador Joaquim Alves de Andrade, hoje o apóstolo da Apac

no Brasil.

Também trouxemos aqui duas lembranças muito especiais: a primeira, do Instituto

Dom Helder Câmara, de Recife, responsável pelo acervo histórico de D. Helder,

criado em 1984, resultante da preocupação dos amigos e colaboradores de D. Helder

em dar continuação à sua ação pastoral, depois de sua aposentadoria.

E o Zildo Rocha, que, juntamente com o Ernanne, com o Desembargador Reynaldo

Ximenes, dá um testemunho muito significativo. Zildo, que veio do Recife, que foi um

auxiliar direto e que esteve junto com D. Helder em muitos momentos difíceis.

Também a família de D. Helder Câmara, representada aqui pela Waldênia Geralda de

Carvalho, que, em nome da família, receberá uma placa com o nosso agradecimento

por a família ter ofertado esse grande homem à Igreja e para a luta dos pobres no

Brasil. Essas entidades e pessoas mantêm vivos o pensamento e a trajetória de D.
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Helder Câmara. A elas dedico as palavras do Pe. José Comblin, no Prefácio de

“Vaticano II: Correspondência Conciliar”, segundo as quais D. Helder “promoveu a

luta pela paz e pela justiça por meios não violentos. Foi o apóstolo da não-violência

percorrendo o mundo. (...) Entendeu que a sua primeira tarefa era a de ser

testemunha do Evangelho de Jesus Cristo no mundo. (...) Olhou para os

abandonados e oprimidos do seu próprio País, entre os favelados do Rio, os

camponeses escravizados do Nordeste e viu o Brasil verdadeiro que as elites de

sempre não querem ver. (...) Tudo era vivido dentro de uma experiência mística. O

seu agir era vivido em comunhão com o absoluto e o infinito. (...) Muitas são as

pessoas que, como eu mesmo, estão convencidas do valor universal e permanente

do testemunho que foi a vida de D. Helder”.

Recebemos centenas de mensagens e de “e-mails” por esta homenagem. Gostaria

de destacar a do Prefeito Márcio Lacerda. (- Lê:)

“Prezado Deputado Durval Ângelo, não poderia deixar de me dirigir a V. Exa. para

agradecer e, por seu intermédio, agradecer a todas as Sras. e Srs. Deputados o

convite para essa reunião especial em reverência aos 100 anos de D. Helder

Câmara, na qual a Assembleia Legislativa de Minas Gerais homenageia também aos

que trabalham incansavelmente em defesa dos direitos humanos.

Nada mais justo que isso se faça sob a inspiração da vida desse grande homem e

pastor Helder Câmara. Em um momento em que poucos ousavam falar alto e bom

som em defesa dos fracos e dos mais necessitados, esse lutador, franzino de corpo,

mas um gigante moral, fez muito mais: agiu. D. Helder é uma figura que marcou

profundamente a minha geração como referência e exemplo de perseverança na

busca da justiça social e da tolerância entre os homens. O exemplo germinou e

floresceu. O Brasil e Minas Gerais avançaram muito nas últimas décadas, mas

podem e devem avançar sempre, garantindo e consolidando na prática o direito de

todos à cidadania, à dignidade e à justiça social. O trabalho de todos que buscam em

D. Helder fonte de inspiração me faz acreditar que esses avanços, tão necessários,

prosseguirão. Eu me farei representar nessa reunião pelo Vice-Prefeito, Deputado

Roberto Carvalho”.

Termino agradecendo a toda a equipe da Assembleia. Depois de tantos conflitos,
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desencontros e encontros, esta reunião aconteceu. Mencionarei aos presentes uma

expressão que D. Helder costumava dizer - numa carta, ele a repetia muitas vezes -:

“Se Deus quiser, o amanhã será muito diferente do hoje”. Muito obrigado.

Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o cantor e compositor Pereira da Viola,

que executará a música “Cálix Bento”.

- Procede-se à apresentação musical.

Entrega de Placa

O locutor - O Presidente da Assembleia Legislativa, Deputado Alberto Pinto Coelho,

fará a entrega ao Pe. Paulo Umberto Stumpf, Diretor da Escola Superior Dom Helder

Câmara, de placa alusiva a esta homenagem. A placa a ser entregue traz os

seguintes dizeres: “Homem de coerência ímpar, incansável difusor da justiça e da

paz, D. Helder Câmara sempre será lembrado por sua dedicação à defesa dos

direitos humanos e políticos e pelo persistente combate às desigualdades. Sua

abertura ao diálogo e sua postura questionadora diante das incongruências da

sociedade são fonte de inspiração para os que sinceramente buscam o bem comum.

Na ocasião em que se celebra o centenário de seu nascimento, a Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais presta homenagem à memória dessa

personalidade de tão intensa magnitude, que a todos legou ensinamentos e exemplos

dignos de serem seguidos para que o mundo alcance a harmonia e a justiça social”.

O Sr. Presidente - Convido o Deputado Durval Ângelo para acompanhar-me na

entrega.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Pe. Paulo Umberto Stumpf

Exmo. Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da Assembleia Legislativa;

Exmo. Deputado Durval Ângelo, querido companheiro de muitas lutas, autor do feliz

requerimento que deu origem a esta homenagem. Saúdo assim aos senhores

componentes desta Mesa. Dirijo uma especial e afetuosa saudação a todos e a todas

aqui presentes e de modo muito especial aos queridos e queridas discentes da

Escola Superior Dom Helder Câmara, aos seus professores e professoras, aos

membros da direção, aos membros do colegiado. Gostaria de fazer uma saudação
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ainda muito especial aos queridos e às queridas da Comunidade São Lucas que

estão aqui. Por favor, uma forte salva de palmas para eles, para o Prof. Jacob. Esta

comunidade tem resistido com bravura na luta, no empenho, na promoção da justiça,

sempre em comunhão com a fé cristã.

Dirijo ainda uma saudação muito afetuosa à minha querida mãe, Anastásia

Veronese Stumpf, que veio de Santa Catarina, ela e meus familiares, que me alegram

muito com sua presença.

Hoje é dia de festa e de orgulho para o povo mineiro. Esta Assembleia Legislativa,

Casa do povo e da democracia, resgata e homenageia D. Helder Câmara, esse

brasileiro, cidadão do mundo, baluarte da liberdade, dos direitos políticos, da defesa

intransigente da justiça e da paz, mensageiro da esperança.

D. Helder coloca-se mundialmente entre os mais reconhecidos líderes, como o

grande Luther King, Nélson Mandela, Dalai Lama e Teresa de Calcutá. Sobre suas

características, escreveu Frei Betto: “Homem pequeno e frágil, D. Helder tinha

características curiosas: quase não se alimentava. Todos diziam que ele comia feito

um passarinho. Também dormia pouco, tinha um horário de sono no mínimo

estranho: deitava-se por volta de 11, levantava-se às 2 da madrugada, sentava num

cadeira de balanço e se entregava à oração”.

É desse homem, a partir de sua fonte de espiritualidade e oração, que conhecemos

a pujança da ação e do seu vigor intelectual.

D. Helder foi membro de 41 organizações internacionais e cinco nacionais. Sobre o

tema da paz e da justiça escreveu 23 livros, sendo 19 traduzidos para 16 idiomas.

Escreveu e proferiu mais de 500 discursos pelo mundo afora, inclusive na ONU.

Escreveu centenas de artigos, além de realizar programas radiofônicos e proferir

palestras por todo o Brasil e nas maiores universidades do mundo.

Durante o Concílio Vaticano II, D. Helder escreveu 297 textos, diariamente, que se

tornaram uma fonte rica sobre esse Concílio, os seus meandros e seus debates.

Recebeu 716 títulos de homenagem e condecorações no Brasil e no estrangeiro; 30

títulos de cidadão honorário no Brasil e no exterior, sendo em Belo Horizonte em

1990; 32 títulos de doutor “honoris causa”, sendo cinco em Direito, nas maiores

universidades do mundo. Foi homenageado com 25 prêmios da paz. Foi indicado
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cinco vezes ao Prêmio Nobel da Paz. Só não o recebeu, sobretudo, pela articulação

do então governo militar Médici, que articulou para impedi-lo.

Donde vinha tanta força e tanto ímpeto? “Eu tenho fome e sede de paz”, disse ele.

“Dessa paz do Cristo que se apóia na justiça. Eu tenho fome e sede de diálogo, e é

por isso que eu corro por todos os lados de onde me acenam, à procura do que pode

aproximar homens e mulheres em nome do essencial... o amor.”

Sobre seu carisma, escreveu o Prof. Oscar Beozzo: “Em D. Helder encontramos

várias das virtudes que assinalamos a respeito de figuras marcantes da Igreja

Católica do Brasil: o profetismo e a veia literária de Pedro Casaldáliga; a intrepidez e

o senso político de Ivo Lorscheiter; a atenção e a capacidade de conciliação de

Luciano Mendes de Almeida; a bondade e a intuição teológica de Aloísio Lorscheider;

a coragem e a defesa dos direitos dos pequenos de Paulo Evaristo Arns”.

Um jornal francês, na época, escreveu que D. Helder tinha uma fé inabalável na

Igreja. Segundo o jornal, chegava a ser uma fé de criança, mas, ao mesmo tempo,

não cessava de desejar, e cada vez mais, ser fiel ao Evangelho de Cristo; Evangelho

que ele proclamava na sua pureza, poético, esperançoso e por isso mesmo profético.

Um autêntico Bispo da Igreja, mas um Bispo que venceu o medo e aceitou a

insegurança como situação permanente da vida. D. Helder jamais se escondeu atrás

dos muros de um palácio ou nas pompas de solenidades. Eis algo que enaltece ainda

mais o significado de D. Helder para os dias atuais: em épocas de crise, o medo toma

conta de autoridades medíocres, que, diante da tempestade que ameaça o

barquinho, preferem jogar âncoras e até retroceder à proteção de portos passados.

D. Helder diz que é esse precisamente o momento de apelar para o Senhor, a

exemplo de São Pedro, e confiar que Deus é o grande Senhor da Vida, do qual

somos humildes servidores. Assim, D. Helder nos ensina a vencer o medo pelo amor,

pois essa insegurança era a situação de pessoas com quem ele convivia, aqueles

que não tinham mais a quem apelar, senão à bondade divina, e, na providência de

Deus, colocar toda a esperança.

A influência da mensagem de D. Helder ultrapassou muito as fronteiras da Igreja. D.

Helder representou uma referência internacional da esperança de um mundo sem

guerras e violências. Na Europa, por onde passava, ele arrastava multidões. Conta-se
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que uma vez, em Paris, programou-se para ele falar para um auditório com cerca de

2 mil pessoas. O evento foi transferido para um campo, um estádio de futebol, onde

se reuniram mais de 2 mil jovens de Paris, ávidos por ouvir D. Helder.

A fundamentação teológica de seu pensamento era clássica: somos todos filhas e

filhos do mesmo Deus, somos irmãos da grande fraternidade universal. Daí sua

afirmação de que a miséria econômica é uma vergonha, um atentado ao Pai do Céu,

um escândalo para a fé cristã. Daí seu empenho em defesa da vida de perseguidos,

não importando seu credo ou opção política. Segundo Leonardo Boff, a Teologia da

Libertação, no plano pastoral, nas estruturas da Igreja, na organização do

episcopado, tem um grande pai, que é D. Helder Câmara.

O que aconteceu na vida de D. Helder para que ele desse essa virada de uma fase

da vida para outra em defesa dos direitos políticos? Um episódio certamente nos

ajuda a entender isso: segundo ele próprio, quando chegou ao Rio de Janeiro, em

1952, visitou um dos maiores presídios do Estado. Ao sair, perguntou ao Diretor da

instituição carcerária se havia visitado todas as pessoas. Recebeu a seguinte

resposta: “É, pode-se dizer que sim, uma vez que só faltou uma ala, mas essa é dos

presos políticos, que, aliás, são todos comunistas”. Para espanto do Diretor, o jovem

Pe. Helder lembrou-lhe que havia dito que gostaria de falar com todas as pessoas.

E assim o fez. No final de sua visita aos presos políticos, um deles, chamado

Aparício Torelli, dirigiu-se a ele e disse: “Helder, apreciei muito a sua visita, mas sinto-

me na obrigação de alertá-lo de que, por bem menos que isso, estou aqui preso...”. E,

assim, com essa capacidade de deixar-se afetar pelo ser humano - digo ser humano

na sua situação real -, pela presença do outro, pelo rosto humano, D. Helder se

tornou um dom total a serviço da vida humana. Foi, sem dúvida, a voz que primeiro

proclamou internacionalmente que havia perseguidos políticos no Brasil.

Como muito bem lembrou o Deputado Durval Ângelo, como os militares não o

podiam atingir diretamente, procuravam atingir pessoas próximas a ele, até familiares.

Há pouco tempo visitei, em São Paulo, um de seus sobrinhos, que tem exatamente o

mesmo nome, Helder Câmara. Hoje isso pode parecer gracioso, mas, naquela época,

foi um tremendo azar, pois, o fato de, além de ser parente, ter o mesmo nome do tio

fez com que esse sobrinho passasse por infindáveis interrogatórios, cerceamento de
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direitos, além da impossibilidade de se locomover com liberdade. Seu apartamento

era freqüentemente invadido e vasculhado.

Numa dessas oportunidades, conversei com familiares de D. Helder, e eles me

revelaram um fato que nunca apareceu na mídia: a morte da mãe de D. Helder,

provocada por um acidente de automóvel, até hoje não elucidada, tampouco

investigada. Ele nem sequer pôde despedir-se de sua mãe, pois estaria expondo à

perseguição outros de seus familiares. De Recife, escreveu um poema que, na

época, só foi publicado na França.

O poema chama a atenção para um detalhe do acidente de sua mãe: o pé descalço

e o sapato jogado no chão, afastado de seu corpo devido ao acidente. Como não

podia afirmar nada, o poema contém mais perguntas que respostas. Lembra,

sutilmente, as demais vítimas da perseguição política, os corações torturados, e

conclui assinalando a possibilidade de também a si acontecer o mesmo. Seu título,

“Pés estropiados”: “Descalça, mãe querida? / O dinheiro te faltou? / Ou não precisa

de calçado / quem anda sobre as nuvens / e vai deixando um rastro de pétalas (de

flores)?... // Perdeste os sapatos, querida mãe / ou te acostumaste a andar descalça /

protegendo o sonho inocente da mais linda criança / que o mundo já viu? // Pisas leve

/ para que não despertem / os corações torturados / que por um segredo lograram

adormecer? // Ou vais pregar um susto amável / a algum anjo distraído / com as

belezas do céu?... // A razão é diferente! / Teus pés descalços / me falam de

descanso / do fim das caminhadas, / da chegada feliz... // Mãe, / quando tirarei de vez

/ os meus pobres sapatos?”. Vamos aplaudir.

Esse era D. Helder, que, mesmo nas mais cruéis adversidades, não perdia a

ternura. Aos algozes, fez uma referência, no máximo, carinhosa. Chamava os

militares da ditadura de “meus queridos irmãos equivocados”. Hoje diríamos:

equivocados e mal-intencionados.

Todavia, D. Helder jamais se deixou guiar pela ira, pelo medo ou pelo pessimismo.

Sua ação profética acenava com ternura para a esperança, para as possibilidades de

superação de tudo o que podia limitar a liberdade humana. Ouçam, por exemplo, um

trecho de um de seus programas radiofônicos: “Não existe são nunca. Em tempo de

criança, quem não escutou, ao fazer pedidos difíceis aos pais, a resposta
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desanimadora: ‘Só no dia de são nunca’? Havia crianças que corriam para o

calendário em busca do dia do famoso santo. Mas não existe são nunca. Gostaria de

pedir aos pais e aos adultos de modo geral que não liguem a idéia de religião a

obstáculos instransponíveis. O impossível não nos deve assombrar nem nos levar a

esmorecer. Gosto de ouvir dizer ‘possível é o que se faz brincando; impossível é o

que custa um pouco mais’. Os pessimistas diziam, por exemplo: ‘nunca o homem

voará; ele não é pássaro!’. E Santos Dumont deu asas ao homem, e hoje

ultrapassamos, rindo, a barreira do som. Há quem pense e diga que as guerras e as

torturas nunca deixarão de existir. Mas as guerras e toda forma de violência estão

ficando cada vez mais absurdas,... - aliás, vejo isso no olhar e nas ações dos jovens -

... a ponto de a repulsa contra elas crescer cada vez mais. Sou dos que crêem que as

guerras e as torturas, um dia, pertencerão ao passado e entrarão para os museus!

Nada de são nunca. Longe de ser ligada ao fatalismo, a obstáculos intransponíveis, a

barreiras impossíveis de ultrapassar, a religião deve ser uma força libertadora. Pelo

poder recebido de Deus, não há impossível nem nunca para o homem”.

Seu afeto contagiante, verdadeiro, marcava para sempre quem tinha um encontro

pessoal com D. Helder Câmara. Das vezes em que estive com ele, uma delas me

marcou sobremaneira, na Paraíba, em 1986, durante uma manifestação pública em

que declamei uma poesia sobre a reforma agrária: recebi um abraço envolvente de D.

Helder Câmara com palavras de encorajamento, o que considero ainda hoje uma

bênção que deu o rumo certo a minha vida.

D. Helder tinha nessa época 82 anos. Tive outro encontro com ele em 1991,

quando cursava Direito na Grande Porto Alegre. Incansável, estava no Rio Grande do

Sul lançando o movimento O Terceiro Milênio sem Miséria. Ao me reconhecer e me

saudar, dizendo “Paulinho, conto contigo!”, fiquei impressionado com sua memória

afetiva, autêntica e reveladora de um carisma no trato pessoal, com cada indivíduo.

Naquela ocasião, já ancião, alquebrado e fisicamente enfraquecido - mas lúcida sua

esperança, resistente seu ânimo, mais do que suas palavras -, o seu testemunho de

perseverança entusiasmou os jovens estudantes universitários.

Sr. Presidente, para finalizar, gostaria de citar algumas obras que manifestam a

força da profecia de D. Helder em nossos dias. Sob a sua inspiração, continuam a ser
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publicados livros, artigos, teses de doutorado e dissertações de mestrado. Além

disso, obras sociais e religiosas se motivam em sua vida e se multiplicam pelo Brasil

e pelo mundo.

Em nossa querida Capital mineira, a Escola Superior de Direito, que foi agraciada

com o nome de D. Helder Câmara, desde a sua existência, na Fundação MDC, já

beneficiou mais de 20 mil pessoas. Suas atividades de ensino desdobram-se em

graduação, pós-graduação “lato sensu” e mestrado, além de pesquisas e

publicações, como a revista “Veredas do Direito”. Em seu Núcleo de Prática Jurídica -

estão aqui os alunos da instituição para confirmar -, atuam mais de 500 estagiários,

como advogados, professores, pesquisadores, que continuam a desenvolver

trabalhos jurídicos e sociais; em suas atividades de extensão, são seminários,

congressos, cursos, apoio à terceira idade, com aproximadamente 2 mil pessoas. É

uma instituição especializada em direito que se orgulha do compromisso de manter a

excelência acadêmica com ética e responsabilidade social, inspirada e iluminada pelo

seu patrono.

Neste ano do centenário de D. Helder, é criada mais uma instituição: o portal

eletrônico www.domtotal.com. Esse nome é uma homenagem ao dom pleno da vida

de D. Helder para nós. Sua finalidade é democratizar o acesso à legislação federal,

às informações políticas, de cultura, de economia, além de ser uma completa agenda

sobre eventos da nossa cidade. Visa ainda promover a reflexão e o debate, através

de artigos jurídicos, reportagens jornalísticas e realização de seminários. Além dos

professores e estudantes da própria Escola Superior Dom Helder Câmara, o portal

domtotal.com conta com um time de colunistas da qualidade de Leonardo Boff, Maria

Clara, Frei Betto, Libânio, Luís Cláudio Chaves, Vice-Presidente da OAB e nosso

professor, entre tantos de igual valor.

Esta homenagem, Sr. Presidente e Deputado Durval Ângelo, que ora recebo,

atribuo à atuação de todos, advogados, estudantes, professores e funcionários da

Escola Superior Dom Helder Câmara e do portal domtotal.com. Para comemorar,

prosseguiremos as celebrações do centenário de D. Helder promovendo, dia 20 de

junho, um “show” musical com Milton Nascimento. Por favor, visitem o portal

domtotal.com e confiram.
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Revela-se, pois, em todas essas ações a força da profecia de D. Helder, esta força

que, na fragilidade humana, em situações de extremos desafios, faz-se ouvir na

denúncia, no clamor e, sobretudo, na esperança. É perseguida, abafada, silenciada,

mas não por muito tempo. Eis que novamente ressurge a profecia, aqui, ali, acolá,

numa humilde ação, num pensamento, num livro, num artigo, numa celebração, numa

homenagem, pois ninguém cala um profeta, uma profecia. Como disse o próprio

Jesus Cristo, se calarem a voz de meus profetas, as pedras gritarão.

É por isso, Sr. Presidente, senhoras e senhores presentes, que o evento desta

Casa nos comove e promove essa memória de D. Helder Câmara de forma tão

singular e bela. Para nós, este evento tem um sentido restaurativo. Já houve outras

reuniões, nas Assembleias Legislativas do Ceará e de Pernambuco, e, no próximo dia

29, teremos outra no Senado Federal.

D. Helder Câmara e muitos outros perseguidos políticos foram proibidos pela

ditadura militar de falar em casas como esta e nas Assembleias Legislativas do País,

nas Câmaras Municipais, na Câmara dos Deputados e no Senado. Hoje, Sr.

Presidente, sirva este ato como desagravo. Desagravo a D. Helder Câmara e a todos,

políticos, religiosos, jovens estudantes e professores, que foram politicamente

perseguidos e silenciados.

E é assim que finalizo, agradecendo e parabenizando V. Exas., Deputados Alberto

Pinto Coelho e Durval Ângelo, e a todos desta Casa. Possamos, sob a inspiração de

D. Helder, passar por este mundo fazendo o bem. Muito obrigado a todas e a todos.

Exibição de Vídeo

O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo da “Oração Mariama”,

que, na devoção católica afro-brasileira, significa invocação a Nossa Senhora. A

exibição do vídeo será precedida pela canção “Negra Mariama”, interpretada pelo

Coral da Igreja Nossa Senhora das Dores, de Contagem, sob a regência de Thalles

Henrique Diniz.

- Procede-se à apresentação musical e à exibição do vídeo.

Entrega de Placas

O locutor - Neste momento, o Deputado Durval Ângelo fará a entrega de placas em

homenagem às seguintes personalidades e entidades, por seu trabalho em prol dos



____________________________________________________________________________
732

direitos humanos: Subsecretaria de Direitos Humanos, na pessoa do Subsecretário

João Batista de Oliveira, ex-Deputado desta Assembleia Legislativa; Escola

Desembargador Edésio Fernandes, na pessoa do Desembargador Reynaldo Ximenes

Carneiro; Sr. Zildo Rocha, membro do Instituto Dom Helder Câmara, de Recife;

Centro Nacional de Fé e Política, na pessoa de seu Secretário-Geral, Pe. José

Ernanne Pinheiro; Ministério Público, na pessoa do Promotor de Justiça Rodrigo

Filgueira de Oliveira, Coordenador do Centro de Apoio Operacional - CAO - de

Direitos Humanos; Instituto Helena Greco, na pessoa de D. Helena Greco,

representada por sua filha, Sra. Marília Greco; Centro Vhiver, na pessoa de seu

Presidente, Sr. Waldecir Fernandes Buzon; Grupo de Amigos e Parentes de Pessoas

em Privação de Liberdade, na pessoa do Prof. Virgílio Antônio da Cunha Matos;

Vicariato Episcopal para a Ação Social e Política da Arquidiocese de Belo Horizonte,

na pessoa do Vigário Episcopal, Pe. Ademir Ragazzi; Sra. Rosilene Nazar, da

Convenção Batista Mineira, Ministério da Ação Social da Igreja Batista; Projeto Novos

Rumos da Execução Penal, na pessoa de seu Coordenador, Desembargador

Joaquim Alves de Andrade; e Sra. Waldênia Geralda de Carvalho, representando o

seminarista de Fortaleza Geílson Cajuí Laureano, que é o representante da família de

D. Helder. As placas contêm os seguintes dizeres: “‘Se você acredita na fecundidade

da paz como meio de construir a justiça, acredita também que a justiça é condição

indispensável para a paz.’ (D. Helder Câmara) Homenagem da Assembleia

Legislativa por seu destaque na defesa dos direitos humanos”.

- Procede-se à entrega das placas.

Palavras do Desembargador Reynaldo Ximenes Carneiro

Exmo. Sr. Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da Assembleia Legislativa do

Estado de Minas Gerais, em cuja pessoa presto homenagem a todas as autoridades

que compõem a Mesa e às demais que compareceram a esta solenidade; Exma. Sra.

Dra. Mônica de Sá, Diretora Executiva da Escola Judicial Desembargador Edésio

Fernandes, em cuja pessoa homenageio e cumprimento todos os servidores públicos

que aqui comparecem; minhas senhoras e meus senhores, tinha preparado um

pronunciamento, mas vejo que, na verdade, nós temos de recolher lições. A maior

lição que recolhi foi que esta homenagem prestada à Escola Judicial Edésio
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Fernandes se dirige à magistratura e aos servidores do Judiciário como uma

advertência para nos conscientizarmos de que a Justiça deve estar presente em toda

a sua extensão. A paz e a justiça, cantadas aqui pelo Pereira da Viola e que D.

Helder tão bem escreveu na mensagem de Mariama, mostraram ser realmente o

cerne e a essência da humanidade. Essa mensagem nós, Juízes, haveremos de

recolher; nós, Juízes da Escola Judicial Edésio Fernandes, haveremos de transmiti-la

às gerações de Juízes que virão. Haveremos de ser pregadores dessa nova

mensagem de D. Helder, como disse o Pe. Paulo Umberto Stumpf, Diretor da Escola

Dom Helder Câmara. Acho-me vinculado a essa Escola porque lá tenho uma filha a

quem muito amo e a quem - pedindo licença - quero homenagear.

Agradeço a todos. Tenho certeza de que levo essa mensagem aos meus colegas

que aqui compareceram e dão testemunho do valor desta homenagem. Já havia

previsto que nesta homenagem guardaríamos a mensagem de D. Helder: o

verdadeiro cristianismo rejeita a idéia de que uns nascem pobres, e outros, ricos e

que os pobres devem atribuir a sua pobreza à vontade de Deus. Viva a paz, viva a

justiça, encarnadas em D. Helder. Viva o povo encarnado no nosso Presidente

Alberto Pinto Coelho. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Zildo Rocha

Exmo. Sr. Presidente desta Assembleia, demais componentes da Mesa, meus

queridos amigos e amigas, aceitei esta convocação para me pronunciar de improviso,

apesar de ter verdadeira dificuldade de improvisar, porque senti-me investido da

responsabilidade de representar o Instituto Dom Helder Câmara, cuja missão principal

é tornar presente a ação de D. Helder, principalmente por meio da divulgação de sua

obra. Nesta oportunidade, vi ocasião para comunicar um acontecimento que se dará

amanhã, no Recife: o lançamento de seis tomos, de seis volumes de cartas que D.

Helder escreveu em suas madrugadas durante o Concílio Vaticano II, nas quais ele

nos legou uma história do Concílio e de sua atividade nele. Hoje é, sem dúvida, um

dos documentos mais importantes sobre a história viva, a história do dia-a-dia desse

grande evento do catolicismo que foi o Concílio Vaticano II. Serão publicados mais

três volumes das cartas que escreveu de madrugada, a partir do dia em que chegou a

Recife como Arcebispo até a véspera da última sessão do Concílio, em 1965. A elas
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chamamos Cartas Interconciliares, porque foram escritas entre as sessões do

Concílio.

São ao todo 600 cartas enfeixadas nesses seis volumes. Teremos, então,

oportunidade de conhecer outro D. Helder, não este homem que apareceu para o

mundo, que levou para o mundo uma mensagem que era cultivada e cultuada em

todas essas grandes assembleias nacionais e mundiais, mas um D. Helder que era

um homem de oração, porque não apenas se sentava em uma cadeira, como foi dito,

citando Frei Betto, mas, durante duas ou três horas, lia, escrevia e rezava. Era

quando ele encontrava forças. Dizia ele: “O que seria de mim sem as minhas

vigílias?”. Considerava a vigília e a missa os dois pontos altos do seu dia e assim

estruturava toda a sua ação apostólica.

Esses documentos apenas começam a ser publicados. Ao todo escreveu, ao longo

de 18 anos, como Arcebispo de Olinda e Recife, 2.221 cartas para seus

colaboradores, a quem chamava de “Família messejanense”. Assim como para

Bandeira, Parságada era o país da poesia, para D. Helder Messejana era o mundo, o

país onde se procurava realizar o reino de Deus. Chamava, então, seus

colaboradores de família messejanense e a ela escreveu 2.221 cartas, que serão

publicadas. O começo dessa publicação será amanhã, em Recife, com o lançamento

de seis tomos iniciais dessa grande correspondência. Por isso aceitei essa

oportunidade de falar para vocês. Peço desculpa pela improvisação. Gostaria de ter

preparado um discurso mais consistente. Espero que vejam nisso o meu

devotamento, a minha homenagem a esse grande homem, a esse grande brasileiro,

a esse grande cristão que foi D. Helder Câmara.

Palavras do Pe. José Ernanne Pinheiro

Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Legislativa; membros da Mesa; minhas

senhoras e meus senhores; meu caro Deputado Durval Ângelo, de fato, tinha

preparado algo sobre D. Helder, mas o que o Pe. Paulo e o Deputado Durval Ângelo

falaram resume bem a vida de D. Helder, complementado agora pelo depoimento do

Zildo Rocha.

Em primeiro lugar, agradeço de coração a homenagem desta Assembleia

Legislativa, que soube captar o testemunho religioso e cívico de D. Helder Câmara.
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Gostaria de explicitar alguns textos do próprio D. Helder. Antes mesmo desses textos,

lembro que ele entrou no seminário de Fortaleza com 14 anos de idade. Quando

revelou à família que gostaria de ser padre, o seu pai lhe disse: “Meu filho, ser padre

é coisa muito séria; padre e egoísmo não se unem”. Ele sempre relembrava essa

frase.

Quando chega a Recife, em 12/4/64, faz um discurso que marcou, de fato, todo o

período na cidade. Relembrarei aqui duas de suas frases: “Quem sou eu e a quem

estou falando ou desejando falar...” Abro parêntese para dizer que essas palavras

foram proferidas 10 dias após o golpe militar. “Um nordestino falando a nordestino,

com os olhos postos no Brasil, na América Latina e no mundo. Uma criatura humana

que se considera irmão de fraqueza e de pecado dos homens de todas as raças e de

todos os cantos do mundo. Um cristão se dirigindo a cristãos, mas de coração aberto,

ecumenicamente, para os homens de todos os credos e de todas as ideologias. Um

Bispo da Igreja Católica que, à imitação de Cristo, não vem para ser servido, mas

para servir”.

Outra frase de D. Helder: “Quem é despertado para as injustiças geradas pela má

distribuição da riqueza, se tiver grandeza d’alma, captará os protestos silenciosos ou

violentos dos pobres. E o protesto dos pobres é a voz de Deus”.

Para finalizar, gostaria de contar um fato que acompanhei durante o período da

ditadura militar. Estávamos reunidos - o clero da Arquidiocese de Recife - no

seminário de Olinda. Uma senhora avisou a D. Helder que o secretariado da pastoral

havia sido invadido pelos militares. D. Helder chamou o Bispo D. Lamartine e a mim,

que, naquele período, era o coordenador da pastoral da arquidiocese, para irmos até

lá. Chegando, cumprimentou todos os militares que estavam na porta, o pelotão que

estava na porta. Cumprimentou cada um, pela mão, e disse: “Pediria que o

coordenador de vocês me acompanhasse, porque vou tentar dialogar com o

General”.

Telefonou duas ou três vezes, mas não conseguiu falar com o General. Disse,

então, ao coordenador do grupo que, como o diálogo estava difícil, tomaria outra

direção. Telefonou para a CNBB, no Rio de Janeiro, para D. Ivo Lorscheiter. Não

saberei nunca se D. Ivo respondeu, mas isso não era o mais importante naquele
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momento. Ao telefone, D. Helder disse: “D. Ivo Lorscheiter, avise ao Vaticano que o

nosso secretariado está sendo invadido pelos militares. Não quero criar problemas

entre o governo brasileiro e o Vaticano, porque temos, no secretariado, documentos

reservados ao Estado do Vaticano”. Ouvindo isso, os militares ficaram perplexos,

olhando para ele.

Moral da história: dois minutos após, veio a ordem de recolher. Ele conseguiu

resolver o problema sem alterar a voz e sem fazer alarde. Isso mostra bem a

capacidade de D. Helder na perspectiva da sua luta pela paz e de toda a sua missão

a serviço do seu povo. Obrigado.

Encerramento

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

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

Deputadas e os Deputados para a ordinária de quinta-feira, dia 16, às 14 horas, com

a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição do dia

16/4/2009.). Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.023/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Zezé Perrella, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação de Desenvolvimento Comunitário dos Amigos do

Município de Ressaquinha, com sede no Município de Ressaquinha.

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 3.023/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Desenvolvimento Comunitário dos Amigos do Município de Ressaquinha, entidade

sem fins lucrativos, que tem como finalidade promover o desenvolvimento comunitário
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de seus moradores, visando à melhoria de sua qualidade de vida.

Com esse propósito, realiza obras de melhoramento, com recursos próprios ou

obtidos por doação; desenvolve atividades nas áreas educacional, de saúde, esporte

e lazer, em parceria com o poder público e com a população.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.023/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 14 de abril de 2009.

Cecília Ferramenta, relatora.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 17 DE ABRIL DE 2009

ATAS

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 1º/4/2009

Às 14h15min, comparece na Sala das Comissões o Deputado Durval Ângelo,

membro da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Sargento

Rodrigues e Wander Borges. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado

Durval Ângelo, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,

considera-a aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina

a discutir a situação funcional dos Agentes Penitenciários do Estado. A Presidência

interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir o Sr. Gustavo Corgosinho, Defensor

Público do Estado e Coordenador de Direitos Humanos da Defensoria Pública, que é

convidado a tomar assento à mesa. O Deputado Durval Ângelo, autor do

requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após,

passa a palavra ao convidado, para que faça sua exposição. Abertos os debates,

segue-se ampla discussão, conforme consta 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, 16 de abril de 2009.

Durval Ângelo, Presidente - Vanderlei Miranda - João Leite.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 2/4/2009

Às 9h30min, 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, Deputado Tenente Lúcio,

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
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informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e deliberar

sobre proposições da Comissão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Tenente

Lúcio, Eros Biondini e Carlos Gomes em que solicitam reunião de audiência pública,

no Município de Araxá, para debater a ocorrência de turismo sexual e tráfico de

mulheres. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 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 abril de 2009.

Tenente Lúcio, Presidente - Braulio Braz - Carlos Gomes.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

E DO CONTRIBUINTE NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 7/4/2009

Às 10h3min, comparece na Sala das Comissões o Deputado Adalclever Lopes,

membro da supracitada Comissão. Estão presentes, também, a Deputada Rosângela

Reis e o Deputado Padre João. O Presidente, Deputado Adalclever Lopes, 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 discutir a situação de

consumidores residentes no Vale do Aço e no Vale do Jequitinhonha em débitos com

a Copasa-MG; comunica, ainda, o recebimento do ofício do Secretário de Estado de

Desenvolvimento Regional e Política Urbana, justificando sua ausência na reunião,

tendo em vista a convocação para estar na inauguração do 40º BPM em Ribeirão das

Neves na entrega de 101 viaturas para patrulhamento rodoviário; e do Promotor de

Justiça de Defesa do Consumidor José Antônio Baeta de Melo Cançado, justificando

sua ausência na reunião, em virtude de compromissos anteriormente marcados para

a mesma data. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os

seguintes convidados: Frederico Freitas e Adlei Duarte de Carvalho, Procuradores

Jurídicos da Copasa - MG, representando o Sr. José Veloso Medrado, Procurador

Jurídico da Copasa - MG; Rafael Boechat, Defensor Público da Comarca de Ipatinga;
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Ana Paula Coutinho Canela e Souza, Defensora Pública do Núcleo de Defesa do

Consumidor de Belo Horizonte; Márcia Trigueiro, Procuradora Jurídica da Copasa -

MG; Vereadora Maria do Amparo, da Câmara Municipal de Ipatinga; Vereador

Roberto Carlos, da Câmara Municipal de Ipatinga; Vereador César Custódio, da

Câmara Municipal de Ipatinga. A Presidência concede a palavra à Deputada

Rosângela Reis, autora do requerimento que deu origem ao debate, para suas

considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos parlamentares, dos convidados e dos demais participantes, convoca os

membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de abril de 2009.

Adalclever Lopes, Presidente - Délio Malheiros - Leonardo Moreira - Irani Barbosa.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.083/2009

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Almir Paraca, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Agricultores Familiares Orgânicos e Terapeutas

Naturalistas de Manhuaçu e Região - Agrifom -, com sede no Município de

Manhuaçu.

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

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

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.083/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Agricultores Familiares Orgânicos e Terapeutas Naturalistas de Manhuaçu e

Região, entidade sem fins lucrativos, que visa congregar os pequenos produtores
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rurais que possuem uma gleba de terra igual ou inferior a 48ha, cultivada

predominantemente com mão-de-obra familiar, assim como as pessoas que exercem

homeopatia, massoterapia, acupuntura, fitoterapia e outras práticas afins.

Buscando a melhoria da qualidade de vida de seus associados, a entidade promove

a formação dos agricultores e dos terapeutas naturalistas, por meio de cursos,

seminários, publicações e outros meios didáticos; desenvolve pesquisa sobre as

culturas agrícolas que melhor se adaptam ao clima e solo da região, além de

sementes e herbicidas naturais; incentiva o uso de métodos e técnicas produtivas

alternativas, que não agridam o meio ambiente; fomenta o aumento da produção e da

qualidade dos produtos agrícolas, por meio de viveiros comunitários para geração de

mudas mais qualificadas e com menor custo; luta pela construção de unidades de

armazenamento e rede de comercialização comunitária; auxilia, de forma coletiva ou

individual, a compra de insumos básicos, bens de consumo de usos pessoal e

gêneros de primeira necessidade.

Em razão de todo o serviço que presta, acreditamos ser a instituição merecedora do

título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.083/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 16 de abril de 2009.

Carlos Gomes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.085/2009

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Deputado Dimas Fabiano, o projeto de lei em epígrafe visa a declarar

de utilidade pública a Associação Esportiva Kimura, 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.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.085/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Esportiva Kimura, com sede no Município de Belo Horizonte, entidade sem fins

lucrativos, de caráter filantrópico, assistencial, recreativo e educativo.

Com o seu trabalho promove, de fato, a educação física em todas as suas

modalidades e ensina os diversos tipos de artes marciais e danças, além de reuniões,

cursos e competições de caráter esportivo, cívico, social e educativo.

Dessa maneira, integra seus associados na comunidade em que vivem, ajudando-

os a realizar suas plenas potencialidades 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 3.085/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 13 de abril de 2009.

Carlin Moura, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.095/2009

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe visa a dar

denominação a escola estadual de ensinos fundamental e médio situada no Município

de São Joaquim de Bicas.

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

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

Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art. 103, I,

“b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.095/2009 tem por finalidade dar a denominação de Escola

Estadual Antônio Ribeiro da Silva à Escola Estadual de Ensinos Fundamental e

Médio – EJA –, situada na Penitenciária Professor Jason Soares Albergaria, no

Município de São Joaquim de Bicas.

A apresentação do projeto decorre de pedido formulado pelo colegiado da referida
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escola estadual, o qual, em reunião realizada em 19/11/2008, aprovou por

unanimidade a proposta de homenagear Antônio Ribeiro da Silva.

Conhecido como “Toneca”, foi agricultor, elegeu-se Vereador, tornando-se

Presidente da Câmara Municipal de São Joaquim de Bicas, no período de 1999 a

2000. Realizou importantes iniciativas em prol das pessoas mais carentes da

comunidade, visando a reintegrá-las na sociedade.

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 3.095/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 13 de abril de 2009.

Gláucia Brandão, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.112/2009

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Deputado Durval Ângelo, o projeto de lei em tela visa a declarar de

utilidade pública a Associação de Corredores de Rua de Sapucaí-Mirim – Acosm –,

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 3.112/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Corredores de Rua de Sapucaí-Mirim, entidade de caráter desportivo, educacional,

cultural e filantrópico, sem fins lucrativos, que tem como objetivo incentivar o esporte.

Possui como finalidade principal, portanto, promover atividades esportivas, visando

à integração social e à melhoria da qualidade de vida de seus associados,

estimulando a participação concreta na defesa dos interesses coletivos para a

consolidação da cidadania. Ademais, procura, dentro do processo de cooperação e
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confraternização, desenvolver ações no campo da assistência social, educação,

cultura e lazer.

Diante dessas considerações, acreditamos ser a instituição merecedora do título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.112/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 13 de abril de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.535/2008

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

De autoria do Deputado Ruy Muniz, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre os

serviços telefônicos de atendimento ao cliente e dá outras providências.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, da qual recebeu

parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº

1, apresentado pela Comissão.

Vem, agora, a matéria a esta Comissão, para receber parecer quanto ao mérito, na

forma do art. 188, c/c o art. 102, IV, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise pretende disciplinar os serviços de atendimento ao

consumidor, por via telefônica, estipulando o tempo máximo de espera e prevendo

sanções para os fornecedores que não cumprirem os comandos insculpidos na

norma.

A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a matéria na forma do Substitutivo nº

1, apresentado para adequar a proposta às exigências da técnica legislativa.

Além disso, o mencionado substitutivo alterou a redação do art. 1º, de modo a

excluir do cumprimento da obrigação as empresas que disponibilizam serviços

regulados pelo poder público federal.

A alteração mostrou-se pertinente, uma vez que foi editado o Decreto nº 6.523, em

31/7/2008, que regulamenta a Lei nº 8.078, de 11/9/90, e que disciplina a prestação
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dos serviços regulados pelo poder público federal. Pode-se citar, entre eles, a

telefonia, o fornecimento de energia elétrica, a aviação civil, os serviços bancários.

Segundo portaria editada pelo Ministério da Justiça, o tempo máximo de espera

pelo atendimento relativo a esses serviços não pode ultrapassar 60 segundos,

ficando, no caso das instituições financeiras e administradoras de cartão de crédito, a

espera limitada a 45 segundos.

Em face da competência da União para editar, por decreto ou por quaisquer outros

atos administrativos, as regras relativas à prestação dos serviços por ela regulados,

remanesceu ao Estado a prerrogativa de disciplinar a matéria em relação às demais

empresas que nele atuam.

Constata-se que o Substitutivo nº 1 está em plena consonância com a norma

federal, não apenas no tocante às penalidades a serem aplicadas aos fornecedores

que não observarem as condutas descritas no decreto, como também em relação ao

tempo de espera previsto na proposta original, que foi reduzido para 60 segundos.

O desgaste ocasionado aos consumidores que se utilizam dos SACs, patrocinados

pelos fornecedores de serviço, há muito estava a reclamar uma intervenção do poder

público, com o objetivo de regulamentar a matéria.

É esta a razão de nos manifestarmos favoravelmente à proposição que,

acreditamos, será acolhida não apenas pela sociedade, mas também pelos órgãos de

defesa do consumidor, que terão à disposição elementos para apenar as empresas

que não se ajustarem à nova realidade.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.535/2008 na

forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 16 de abril de 2009.

Adalclever Lopes, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Irani Barbosa - Délio

Malheiros.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.029/2009

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Irani Barbosa, estabelece condições para o
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comércio varejista e dá outras providências.

A Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do Substitutivo nº 1, que

apresentou.

Vem agora a matéria a esta Comissão, para receber parecer quanto ao mérito, nos

termos do art. 188, combinado com o art. 102, IV, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise pretende instituir normas e procedimentos para divulgação

dos preços dos produtos disponibilizados no mercado de consumo.

Segundo a proposição, os estabelecimentos comerciais que promovem venda

direta ao consumidor estariam obrigados a divulgar, em local de fácil acesso e

também em páginas da internet, os preços dos bens, com informações atualizadas

sobre a marca e o peso dos produtos.

A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto na forma do Substitutivo nº

1, que apresentou, com o objetivo de sistematizar a matéria, haja vista a existência de

norma editada por esta Casa Legislativa sobre o tema.

Observa-se que o autor do projeto pretende trazer para o conjunto de normas de

proteção ao consumidor a idéia da utilização da internet como instrumento hábil para

informar a população como um todo sobre a qualidade, o preço, o peso e a marca

dos produtos, o que, sem dúvida, proporciona mais facilidade e conforto para o

consumidor quando do exercício da opção de compra.

Verifica-se que a adoção das medidas cogitadas guarda consonância com diversos

dispositivos constantes no Código de Proteção e Defesa do Consumidor – CDC –,

que procurou exteriorizar o princípio da transparência e da devida informação quando

do exercício das práticas comerciais.

Entendemos pertinente, entretanto, a aprovação do projeto na forma original, que

está mais adequada aos objetivos do CDC, viabilizando a mais ampla divulgação e o

conhecimento pleno da lei, quando da sua sanção, uma vez que versa

especificamente sobre a melhoria do atendimento prestado ao consumidor.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.029/2009.
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Sala das Comissões, 16 de abril de 2009.

Adalclever Lopes, Presidente e relator - Délio Malheiros - Irani Barbosa.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 535/2007

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Leonardo Moreira, estabelece normas

para o fornecimento de sacola plástica ao consumidor por estabelecimento comercial.

A matéria foi aprovada no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado por

esta Comissão.

Retorna, agora, o projeto a fim de receber parecer para o 2º turno, nos termos do

art. 189 do Regimento Interno, cabendo-nos, ainda, elaborar a redação do vencido,

que é parte deste parecer.

Fundamentação

A proposta em análise pretende tornar obrigatória a impressão, nas sacolas

plásticas fornecidas pelo comércio varejista, de informação acerca do volume e do

peso por elas suportados.

Observa-se que a medida proposta é compatível com os interesses dos

consumidores, que devem encontrar no mercado não apenas produtos, mas também

embalagens em condições que ofereçam absoluta segurança, o que, em última

análise, traduz-se em proteção à saúde e à vida dos cidadãos.

Ademais, a impressão dos dados relativos ao peso e à capacidade da embalagem

está em consonância com o princípio da informação e certamente evitará os graves

problemas mencionados na justificação do projeto.

Contudo, já foram adotadas medidas que inviabilizam a utilização de sacolas

plásticas, como a Lei Municipal nº 9.529, de 2008, de Belo Horizonte, com o objetivo

de proteger o meio ambiente, uma vez que o descarte desses produtos tem gerado

sérios problemas ambientais. Ocorrendo a hipótese de o mercado varejista passar a

utilizar, obrigatoriamente, embalagens feitas de materiais biodegradáveis, a norma

que se pretende estabelecer perderia, por completo, a eficácia, por dispor,

especificamente, sobre o fornecimento de sacolas plásticas.

Dessa forma, com o fim de adequar a norma à realidade dos problemas ambientais,
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esta Comissão apresentou o Substitutivo nº 1, que institui normas para o

fornecimento de embalagens com alças e com informações sobre o peso e o volume

por elas suportados.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº

535/2007 na forma do vencido no 1º turno.

PROJETO DE LEI Nº 535/2007

(Redação do Vencido)

Institui normas para o fornecimento de embalagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – As embalagens fornecidas ao consumidor para transporte de produto

adquirido no varejo deverão ter alças e conter, em caracteres visíveis, informação

sobre o peso e o volume por elas suportados.

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 – Os fornecedores terão o prazo de cento e oitenta dias contados a partir da

data de sua publicação para se adequar às disposições desta lei.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 16 de abril de 2009.

Adalclever Lopes, Presidente e relator - Leonardo Moreira - Délio Malheiros - Irani

Barbosa.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.901 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.901/2008, de autoria do Deput ado Antônio Carlos Arantes,

que declara de utilidade pública a Agência para o Desenvolvimento Socioeconômico

de Fortaleza de Minas, com sede nesse Município, foi aprovado em turno único, na

forma original.

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

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

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
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de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.901/2008

Declara de utilidade pública a entidade Agência para o Desenvolvimento

Socioeconômico de Fortaleza de Minas, com sede no Município de Fortaleza de

Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Agência para o

Desenvolvimento Socioeconômico de Fortaleza de Minas, com sede no Município de

Fortaleza de Minas.

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

Sala das Comissões, 1º de abril de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ronaldo Magalhães.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 18 DE ABRIL DE 2009

ATA

ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 16/4/2009

Presidência dos Deputados Sargento Rodrigues, Ademir Lucas, Alencar da Silveira

Jr. e Jayro Lessa

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

Correspondência: Ofícios e cartão - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de

Proposições: Projetos de Lei nºs 3.222 a 3.238/2009 - Requerimentos nºs 3.598 a

3.610/2009 - Requerimentos da Deputada Ana Maria Resende e outras e dos

Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Dinis Pinheiro, Fábio Avelar, Célio Moreira, Alencar

da Silveira Jr., Jayro Lessa, Domingos Sávio e Gustavo Valadares - Comunicações:

Comunicações das Comissões de Fiscalização Financeira, de Assuntos Municipais e

do Trabalho e dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Tiago Ulisses e Mauri Torres -

Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Arlen Santiago, Tenente Lúcio, Padre

João e Domingos Sávio - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições -

Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho de

Requerimentos: Requerimento dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Dinis Pinheiro,

Fábio Avelar, Célio Moreira, Alencar da Silveira Jr., Jayro Lessa, Domingos Sávio e

Gustavo Valadares; deferimento - Requerimento do Deputado Sebastião Helvécio;

deferimento; discurso do Deputado Alencar da Silveira Jr. - Requerimento do

Deputado Almir Paraca; deferimento; discurso do Deputado Carlin Moura - Questões

de ordem - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e a Deputada:

Alberto Pinto Coelho - Dinis Pinheiro - Sargento Rodrigues - Adelmo Carneiro Leão

- Ademir Lucas - Alencar da Silveira Jr. - André Quintão - Antônio Genaro - Arlen

Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Gomes - Cecília Ferramenta - Célio

Moreira - Délio Malheiros - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Durval

Ângelo - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Irani
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Barbosa - Jayro Lessa - João Leite - Leonardo Moreira - Padre João - Sebastião

Helvécio - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Wander Borges.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Ademir Lucas) - 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 Arlen Santiago, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- O Deputado Fábio Avelar, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte correspondência:

OFÍCIOS

Do Sr. Aécio Neves, Governador do Estado (2), prestando informações relativas ao

Requerimento n° 3.296/2009, do Deputado Almir Parac a; cumprimentando este

Legislativo pela reunião em homenagem a D. Helder Câmara e informando que não

poderá participar do evento.

Do Sr. Helder Valin, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás,

convidando este Legislativo para participar da sessão especial para entrega da

Medalha do Mérito Legislativo Pedro Ludovico Teixeira ao Deputado César Hanna

Halum.

Do Sr. Sérgio Antônio de Resende, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado,

prestando informações relativas ao Requerimento nº 3.244/2009, do Deputado

Wander Borges.

Do Sr. Sérgio Antônio de Resende, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado,

reiterando a indicação do Sr. Herbert José Almeida Carneiro para participar das

reuniões da Comissão Especial da Execução das Penas no Estado e informando que,

pelo motivo mencionado, não foi possível o comparecimento do referido magistrado
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na reunião realizada em 2/4/2009. (- À Comissão Especial da Execução das Penas

no Estado.)

Do Sr. Rodrigo de Castro, Deputado Federal, encaminhando ofício a ele enviado

pelo Sr. Jefferson Rodrigues dos Santos, de Juiz de Fora, em nome dos Agentes

Penitenciários de Minas Gerais. (- Anexe-se este ofício ao Projeto de Lei nº

2.578/2008.)

Do Sr. Antônio Carlos Magalhães Neto, Deputado Federal, apresentando a esta

Casa o Programa de Interação Legislativa da Câmara dos Deputados, sob

responsabilidade da 2ª-Vice-Presidência desse Parlamento.

Do Sr. Welber Barral, Secretário de Comércio Exterior do Ministério do

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, prestando informações relativas ao

Ofício nº 17/2009/SGM, que encaminhou cópia do Relatório Final da CPI do Preço do

Leite desta Casa. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Do Sr. Antônio Carlos Doorgal de Andrada, Vice-Presidente do Tribunal de Contas

do Estado, encaminhando cópias do estudo realizado acerca da “Operação

Passárgada” e “De volta para Passárgada”. (- À Comissão de Fiscalização

Financeira.)

Do Sr. Dilzon Melo, Secretário de Desenvolvimento Regional e Política Urbana,

prestando informações relativas ao Requerimento nº 3.321/2009, do Deputado Carlin

Moura.

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento (2), prestando informações

relativas ao Requerimento n° 3.178/2008, do Deputad o Weliton Prado, e solicitando

sejam encaminhadas, até 13/4/2009 sugestões para subsidiar a elaboração do

projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2010.

Do Sr. Gilman Viana Rodrigues, Secretário de Agricultura, encaminhando o

documento Perfil do Agronegócio Mineiro 2008. (- À Comissão de Política

Agropecuária.)

Do Sr. Riva, Presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, encaminhando

cópia do Requerimento de Moção de Solidariedade no 125/2009, de autoria desse

parlamentar, em que manifesta solidariedade aos intérpretes da Língua Brasileira de

Sinais. (- À Comissão do Trabalho.)
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Do Sr. Wilson Dornelas Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal de Monte

Carmelo, encaminhando cópia do Detalhamento de Receitas e Despesas desse

Poder Legislativo referente ao mês de março de 2009. (- À Comissão de Fiscalização

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

do Regimento Interno.)

Do Sr. José Elcio Santos Monteze, Diretor-Geral do DER-MG (2), prestando

informações relativas aos Requerimentos nos 3.437/2009, da Comissão de

Transporte, e 3.322/2009, do Deputado Gil Pereira.

Do Sr. Paulo de Tarso Almeida Paiva, Presidente do BDMG, informando a posição

dos recursos do Programa Novo Somma em 31/3/2009. (- À Comissão de

Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art.

100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

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

informando ter encaminhado à Superintendência Geral de Polícia Civil o

Requerimento n° 2.818/2008, da Comissão de Particip ação Popular.

Do Sr. Djalma Bastos de Morais, Presidente da Cemig, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 3.156/2008, da Comissã o de Defesa do Consumidor.

Do Sr. Carlos Roberto Noronha, Presidente do Iepha, indicando representante para

audiência pública em Campanha, em resposta ao Ofício no 585/2009, da Comissão

de Cultura. (- À Comissão de Cultura.)

Do Cel. PM Itamar de Oliveira Pacheco Filho, Chefe da Seção de Meio Ambiente da

PMMG, prestando informações relativas ao Requerimento n° 2.841/2008, da

Comissão de Meio Ambiente.

Do Cel. PM Alexandre Salles Cordeiro, Chefe da Assessoria Institucional da PMMG,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 2.806/2008, da Comissão de

Participação Popular.

Do Sr. Sebastião de Abreu Ferreira, Superintendente Regional do DNIT (substituto),

prestando informações relativas ao Requerimento n° 3.063/2008, do Deputado

Juninho Araújo.

Do Sr. José Lincoln Daemon, Subsecretário de Planejamento, Orçamento e

Administração da Secretaria Executiva do Ministério do Esporte, encaminhando uma
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via do Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº 128/2007, firmado entre a Prefeitura

Municipal de Belo Horizonte e esse Ministério, assim como cópia da publicação. (- À

Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição

Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

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

informações relativas ao Projeto de Lei nº 2.956/2008, em atenção a pedido da

Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.956/2008.)

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

informações relativas ao Requerimento n° 3.421/2009 , da Comissão de Educação.

Da Sra. Marilena Chaves, Subsecretária de Indústria, Comércio e Serviços,

encaminhando a “Cartilha do Artesanato Brasileiro”, da artista plástica Yara

Tupinambá. (- À Comissão de Cultura.)

Do Sr. José Osvaldo Corrêa Furtado de Mendonça, Juiz Auxiliar da Corregedoria -

2ª Região, prestando informações relativas ao Requerimento n° 3.408/2009, da

Comissão de Segurança Pública.

Da Sra. Maria Karla Batista, Superintendente de Relações Institucionais da Aneel,

encaminhando informações sobre a Consulta Pública n° 17/2008, a ser realizada por

essa Agência. (- À Comissão de Defesa do Consumidor.)

Do Sr. Marx Fernandes dos Santos, Gerente Regional de Negócios da CEF,

informando o crédito de recursos financeiros destinados à Secretaria Estadual de

Obras Públicas. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da

Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Rufino Correia Santos Filho, Diretor de Programa da Secretaria Especial de

Políticas para as Mulheres, da Presidência da República, informando a celebração de

convênio entre esse órgão e a Secretaria de Desenvolvimento Social e a liberação de

recursos financeiros referentes à primeira parcela. (- 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. Ronaldo Scucato, Presidente do Sistema Ocemg-Sescoop-MG,

encaminhando relatório referente às atividades dessa entidade em 2008. (- À

Comissão de Turismo.)
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Do Sr. Walison Rocha de Sousa, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais

de Nova Belém, solicitando sejam investigadas as irregularidades que denuncia, as

quais estariam sendo praticadas pelo Sr. Pedro Paulo Reis, Escrivão titular do

Cartório Reis, desse Município. (- À Comissão de Administração Pública.)

Do Sr. Diego Andrade, Diretor de Operação Sudoeste da Copasa-MG, indicando

representante dessa empresa em visita técnica da Comissão de Meio Ambiente aos

Municípios de Sapucaí-Mirim, Camanducaia e Itapeva. (- À Comissão de Meio

Ambiente.)

Do Sr. Marcos José Mendes Teixeira, Chefe de Gabinete da Prefeitura Municipal de

Belo Horizonte, prestando informações relativas ao Requerimento n° 3.108/2008, da

Comissão de Direitos Humanos.

Da Sra. Cristiane Lima, Delegada Especial Assessora da Polícia Civil na Secretaria

de Defesa Social, prestando informações relativas ao Requerimento n° 3.086/2008,

da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. José Alves Filho, Presidente da Associação Brasileira Pró Desenvolvimento

Industrial - Adial Brasil -, encaminhando publicação relativa à reforma tributária. (- À

Comissão de Fiscalização Financeira.)

De candidatos aprovados em concurso da Secretaria de Fazenda para o cargo de

Gestor Fazendário, em 2007, solicitando a intercessão desta Casa junto ao governo

do Estado com vistas à sua nomeação. (- À Comissão de Administração Pública.)

Da Sra. Maressa da Silva Miranda, Coordenadora do Escritório de Direitos

Humanos, prestando informações relativas ao Requerimento n° 3.501/2009, da

Comissão de Direitos Humanos.

CARTÃO

Do Sr. Jaime Martins, Deputado Federal, encaminhando exemplar da nova edição

do Código de Trânsito Brasileiro. (- À Comissão de Transporte.)

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:



____________________________________________________________________________
756

PROJETO DE LEI Nº 3.222/2009

Declara patrimônio cultural do Estado o processo artesanal de fabricação do

salgado denominado pastel de farinha de milho produzido no Município de Pouso

Alegre.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado patrimônio cultural do Estado o processo artesanal de

fabricação do salgado denominado pastel de farinha de milho, produzido no Município

de Pouso Alegre.

Art. 2º - Compete ao Poder Executivo adotar as medidas cabíveis para o 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, 16 de abril de 2009.

Carlos Mosconi

Justificação: O assim chamado pastel de farinha de milho difere totalmente do

conhecido pastel de angu. O pastel de farinha de milho é fruto de uma adaptação

culinária, ocorrida ainda na época das entradas e bandeiras, expedições que

palmilharam grande parte do Sul de Minas, a partir do Rio Grande. Tais expedições

propiciaram a fundação de diversas povoações, ao longo da Bacia do Rio Grande e

do Rio Sapucaí, incrementadas pela descoberta de ouro no território onde hoje se

localizam os Municípios de Silvianópolis, Campanha e São Gonçalo do Sapucaí.

A extração de ouro durou pouco e, a partir das descobertas das minas localizadas

em Vila Rica, Sabará e Mariana, essa região do Sul de Minas passou a produzir

mantimentos e gêneros alimentícios para a grande população que se concentrou para

minerar ouro, naquela região, nos séculos XVII e XVIII.

As povoações sul-mineiras daquela época enfrentavam toda a sorte de provações e

de dificuldades, oriundas de seu isolamento e do pequeno valor agregado dos

produtos então produzidos. Gêneros importados, como a farinha de trigo, eram

escassos. A partir dessa carência, e utilizando uma mistura composta por farinha de

milho e polvilho, derivados de culturas locais, criou-se uma massa de pastel que,

embora não fosse tão fina e leve como a massa feita com farinha de trigo, se revelou
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muito saborosa.

Existe uma controvérsia se a origem do pastel pode ser atribuída a Silvianópolis ou

a Pouso Alegre, já que o quitute pode ser encontrado em ambas as cidades.

Entretanto, foi em Pouso Alegre que o salgado alcançou impressionante

popularidade. Além de ser encontrado no mercado municipal, dezenas de vendedores

ambulantes fritam e oferecem o salgado nas principais esquinas da cidade. Em

alguns supermercados, o pastel de farinha de milho pode ser encontrado em

embalagens hermeticamente vedadas e congeladas, produzido por uma fábrica local.

Não se tem notícia de nada parecido com essa receita, nem com essa difusão

culinária, em qualquer outro lugar do Brasil.

Em razão do exposto, merece esta proposição o devido acatamento e aprovação

pelos nobres Deputados da Assembleia mineira.

- 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 3.223/2009

Torna obrigatória a utilização de detectores de metais nos veículos destinados ao

transporte rodoviário intermunicipal de passageiros.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Nos contratos de delegação de prestação de serviço de transporte

rodoviário coletivo intermunicipal, será exigida a utilização de equipamento de

detecção de metais, de modo a impedir a entrada, nos veículos, de pessoas que

portem armas capazes de colocar em risco a segurança dos passageiros.

§ 1º - O Estado promoverá, no prazo de noventa dias, a alteração dos contratos em

vigência na data da publicação desta lei, a fim de adequá-los ao disposto nesta lei.

§ 2º - Findo o prazo estabelecido no § 1º, será concedido aos delegatários o prazo

de noventa dias para se adaptarem às exigências desta lei.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o delegatário do serviço

de transporte intermunicipal de passageiros a:

I - advertência formal, na primeira autuação;

II - multa no valor de 500 Ufemgs (quinhentas Unidades Fiscais do Estado de Minas

Gerais) a 1.000.000 (um milhão) de Ufemgs.
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Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 16 de abril de 2009.

Ruy Muniz

- 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 3.224/2009

Declara de utilidade pública a Sociedade Recreativa 13 de Maio, com sede no

Município de Campina Verde.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Soc iedade Recreativa 13 de Maio,

com sede no Município de Campina Verde.

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

Sala das Reuniões, 16 de abril de 2009.

Weliton Prado

Justificação: A Sociedade Recreativa 13 de Maio é uma entidade civil sem fins

lucrativos, com duração por tempo indeterminado e com sede e foro no Município de

Campina Verde. Tem como finalidade promover, incentivar e proporcionar aos seus

associados a prática da boa convivência social, recreativa, esportiva e cultural.

A Sociedade aplica integralmente suas rendas e recursos na manutenção e

desenvolvimento de seus objetivos institucionais. As subvenções e doações

recebidas são aplicadas na finalidade a que está vinculada estatutariamente, e parte

de sua renda é empregada no desenvolvimento de trabalhos sociais gratuitos para

pessoas carentes, sendo terminantemente vedada a remuneração de seus Diretores,

associados e mantenedores.

Vale dizer ainda que a entidade não faz nenhum tipo de discriminação e veda sua

utilização para fins político-partidários e de promoção pessoal.

Ante o exposto, solicitamos a aprovação deste projeto por nossos ilustres pares.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.225/2009
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Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de Buritizinho,

com sede no Município de Lagoa Grande.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de

Buritizinho, com sede no Município de Lagoa Grande.

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

Sala das Reuniões, 16 de abril de 2009.

Antônio Júlio

Justificação: A Associação dos Produtores Rurais de Buritizinho é uma entidade

sem fins lucrativos e de duração indeterminada com sede e foro no Município de

Lagoa Grande. Tem entre suas finalidades prestar assistência ao associado e à sua

família, disponibilizando gratuitamente serviços nas áreas da saúde e da educação.

A Associação está em pleno e regular funcionamento desde 21/12/88, cumprindo

suas finalidades estatutárias e sociais no que concerne às atividades assistenciais e

beneficentes.

Conforme se infere do seu atestado de funcionamento, a diretoria da Associação é

composta de pessoas idôneas, com mandato de 17/3/2009 a 17/3/2011, não

remuneradas pelo exercício de suas funções.

Em face ao exposto, contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação deste

projeto de lei.

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

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

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.226/2009

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Arantina 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 Arantina o imóvel

e as respectivas benfeitorias, com área de 2.000m² (dois mil metros quadrados),

situado nesse Município e registrado sob o nº 7.357, a fls. 228 do Livro 3-G no

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Andrelândia.
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Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo destina-se à

instalação de órgãos municipais e ao desenvolvimento de atividades sociais.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado, se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

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

Sala das Reuniões, 16 de abril de 2009.

Antônio Júlio

Justificação: O objetivo deste projeto de lei é formalizar a doação ao Município de

Arantina de imóvel de propriedade do Estado desde 1954.

O Poder Executivo Municipal, representado pelo Prefeito, expressou o desejo de

utilizar o imóvel para instalar ali os órgãos que integram a administração pública

municipal, bem como as atividades de caráter social apoiadas e desenvolvidas pelo

Município. Segundo informações prestadas, o imóvel há muito tempo não é utilizado

por nenhum órgão estadual.

Pelas considerações feitas, é do interesse público, que o imóvel seja doado ao

Município de Arantina, razão pela qual contamos com o apoio dos nobres pares à

aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.227/2009

Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter o imóvel que especifica ao Município de

Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao Município de Belo

Horizonte o imóvel com área 21.300,00m² (vinte e um mil e trezentos metros

quadrados), situado naquele Município, registrado sob o nº 10.718, à folha 203 do

Livro nº 3-0, no Cartório do 7º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Belo

Horizonte.

Parágrafo único - O imóvel de que trata o “caput” deste artigo destina-se à

construção do Hospital Metropolitano de Belo Horizonte.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 16 de abril de 2009.

Célio Moreira

Justificação: Esta proposição tem por objetivo conferir autorização legislativa para

que o Poder Executivo possa fazer reverter ao Município de Belo Horizonte imóvel

situado na Comarca de Belo Horizonte, constituído de uma área de terras com

21.300m², localizado na Rua Dona Luiza, nos Bairros Milionários e Barreiro de Cima.

Importante ressaltar que este projeto está de acordo com a regra estabelecida no

art. 18 da Constituição mineira, o qual exige autorização legislativa para alienação de

imóvel do Estado. Também está em conformidade com o disposto na 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, a qual impõe, no art. 17,

além da referida autorização, a necessidade de existência de interesse público

devidamente justificado.

Tal exigência está plenamente atendida no parágrafo único do art. 1º do projeto,

que destina o imóvel a ser doado à construção do Hospital Metropolitano de Belo

Horizonte.

Pelo exposto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.228/2009

Destina à mulher chefe de famíia preferência na aquisição de unidades

habitacionais populares.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Serão destinados preferencialmente à mulher chefe de família 20% (vinte

por cento) das unidades habitacionais dos programas de construção de habitações

populares financiados pelo poder público ou que contenham recursos orçamentários

do Estado.

§ 1º - Para efeitos desta lei, conceitua-se mulher chefe de família aquela que

comprovadamente é responsável pelo sustento e pela manutenção da família.

§ 2º - A comprovação da condição estabelecida no parágrafo anterior far-se-á
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mediante parecer de assistente social credenciado para esse fim pela Secretaria de

Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana.

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

Sala das Reuniões, 16 de abril de 2009.

Célio Moreira

Justificação: Ao passo que se observa um crescente aumento do número de lares

sob comando da figura feminina, é pública e notória a situação de grande

desigualdade enfrentada pelas mulheres na sociedade brasileira, especialmente nos

campos do trabalho e da renda. Esse quadro evidencia o descompasso entre o

aumento da responsabilidade das mulheres trabalhadoras e as reais possibilidades

de obtenção de renda, em detrimento dos encargos na chefia da família que vêm

assumindo.

Não restam dúvidas que várias políticas públicas vêm sendo implantadas visando a

reduzir a disparidade entre homens e mulheres, no entanto, pouco se faz no setor

habitacional. Hoje, várias mulheres de baixa renda são as únicas responsáveis pela

guarda e pela criação dos filhos, sobretudo nas classes menos favorecidas. Assim, é

necessário adotar medidas que protejam as mulheres.

Devido ao crescimento do número de mulheres que se tornam chefes de família,

faz-se pertinente conceder a elas condições mais favoráveis para aquisição do imóvel

necessário a sua proteção e da sua família.

No que tange ao objetivo central da proposição supracitada, vale ressaltar o art. 226

da Constituição da República que consagra o princípio constitucional de proteção do

Estado à família, cujos termos são os seguintes:

“Art. 226 - A família, base da socidade, tem especial proteção do Estado”.

Portanto, a destinação de 20% das unidades habitacionais dos programas de

construção de habitações populares financiados pelo poder público ou que

contenham recursos orçamentários do Estado para mulheres que sustentam suas

famílias, muito contribuirá para que concretizem o sonho da casa própria, conferindo

validade ao aludido preceito constitucional assecuratório da proteção estatal à família.

Transformada essa proposição em norma jurídica, as mulheres responsáveis pelo

sustento da família terão maiores facilidades em prover uma habitação digna para si e
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para os seus.

Cabe ressaltar que vigora no Estado de Minas Gerais a Lei nº 17.248, de

27/12/2007, que dispõe sobre a preferência, na aquisição de unidades habitacionais

populares, para pessoas com deficiência; logo, é justo que mulheres chefes de família

também sejam beneficiadas por tais medidas de proteção aos segmentos sociais

mais vulneráveis.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Direitos Humanos para

parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.229/2009

Regulamenta o art. 199 da Constituição do Estado de Minas Gerais e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - São consideradas fundações educacionais de ensino superior associadas à

Uemg:

I - a Fundação de Ensino Superior de Divinópolis - Funed -;

II - a Fundação de Ensino Superior de Passos - Fesp -;

III - a Fundação de Ensino Superior do Vale do Jequitinhonha, do Município de

Diamantina - Fevale -;

IV - a Fundação Educacional Campanha da Princesa, do Município de Campanha.

V - a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Carangola;

VI - a Fundação Educacional de Ituiutaba.

Parágrafo único - O governo do Estado dará tratamento prioritário às referidas

fundações associadas, em programas para concessão de bolsas de estudo de

graduação e especializações, auxílio para pesquisa e extensão, parceria pedagógica

e todos os demais tipos de convênios de cooperação mútua.

Art. 2º - Entre as pró-reitorias que compõe a estrutura da Uemg, uma será a Pró-

Reitoria do Interior tendo como atividade prioritária a integração da Uemg com as

diversas regiões do Estado e principalmente com as unidades associadas.

§ 1º - A Pró-Reitoria do Interior terá assento e direito a voto no Conselho

Universitário.

§ 2º - O Pró-Reitor do Interior será escolhido pelo Governador do Estado de Minas
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Gerais, através de lista tríplice, formulada em votação pelos Presidentes das

Fundações Associadas.

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

Sala das Reuniões, 16 de abril de 2009.

Domingos Sávio

Justificação: Este projeto de lei visa a assegurar a parceria entre as fundações

educacionais e a Universidade do Estado de Minas Gerais. A diretoria da Uemg e as

Fundações, juntamente com professores, alunos e parlamentares, devem unir forças

na busca de maior apoio do Poder Executivo, para que a Uemg possa se fortalecer

em todo o Estado de Minas Gerais.

É preciso tratar a Uemg de forma realista, propondo ações concretas do Estado

para fortalecer instituições do interior e da Capital, com um trabalho sincero, com os

pés no chão, no qual se possa fazer um diagnóstico da Universidade e apresentar

uma proposta para que a Uemg deixe de ser uma utopia.

É premente a necessidade de se criar um modelo de integração da Uemg com suas

fundações associadas, adequado à atual situação das fundações no interior e na

Capital e compatível com a realidade do Estado como um todo.

- 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 3.230/2009

Estabelece limite máximo de intensidade sonora para tocadores pessoais de

música em formato digital.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica proibida a comercialização de tocadores pessoais de música e demais

aparelhos de múltiplas funções em formato digital cujo volume sonoro máximo

ultrapasse o limite de 90db (noventa decibéis).

Art. 2º - Todos os aparelhos especificados no art. 1º deverão ter inscrição alertando

para os riscos de uso prolongado em alto volume - superior a 85db (oitenta e cinco

decibéis).

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

Sala das Reuniões, 16 de abril de 2009.
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Adalclever Lopes

Justificação: É de conhecimento geral que o ruído excessivo pode prejudicar a

audição. Não apenas sons de altíssima intensidade são capazes de danificar os

ouvidos, mas também os sons incômodos, porém suportáveis, a que se pode ficar

exposto por períodos prolongados. Lesões no aparelho auditivo podem ser causadas

por som a partir de 85 decibéis.

O presente projeto de lei busca limitar o volume sonoro dos tocadores pessoais de

música digital (comumente chamados de mp3, em alusão ao formato de arquivo mais

usado). Tais aparelhos possuem grande popularidade devido a sua grande

capacidade de armazenamento de músicas com baixo consumo de energia e

tamanho compacto. Entretanto, os tocadores digitais são geralmente usados com

fones comuns de inserção, que não filtram o som ambiente e oferecem em geral má

qualidade de reprodução, o que leva os usuários a utilizá-los em alto volume, na

maioria das vezes superior a 85 decibéis.

Carecemos de dados estatísticos de grande precisão no Brasil, mas uma pesquisa

feita no Reino Unido, em 2006, com 300 mil estudantes, revela que 10% deles já

apresentavam perda auditiva. Já existem por todo o mundo diversas organizações

que buscam conscientizar os usuários dos tocadores musicais para a necessidade de

limitar o tempo e o volume de exposição. Já existem países que adotaram medidas

legais para limitar o volume dos aparelhos, como no caso da França, onde vigora lei

específica.

A Campanha Nacional de Saúde Auditiva, realizada periodicamente pela Sociedade

Brasileira de Otologia, está na sua 4ª edição e dedica especial atenção ao assunto,

sob o título de “MP3 Players: abaixe o volume ou diminua para sempre sua audição”.

Este projeto de lei também considera os aparelhos múltiplos os capazes de

executar as mesmas funções priorizadas pelos tocadores digitais, tais como telefones

celulares.

Considerando a competência concorrente prevista no art. 24, XII, no que tange à

proteção à saúde, apresentamos esta proposição e solicitamos o indispensável apoio

dos nobres pares à sua tramitação e aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos
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termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.231/2009

Declara de utilidade pública o Conselho Municipal de Segurança Pública e Defesa

Social de Coronel Fabriciano - CMSDS -, com sede no Município de Coronel

Fabriciano.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Municipal de Segurança

Pública e Defesa Social de Coronel Fabriciano - CMSDS -, com sede no Município de

Coronel Fabriciano.

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

Sala das Reuniões, 16 de abril de 2009.

Cecília Ferramenta

Justificação: O Conselho Municipal de Segurança Pública e Defesa Social de

Coronel Fabriciano - CMSDS - é entidade sem fins lucrativos com personalidade

jurídica própria e prazo de duração indeterminado. O Conselho tem por finalidade

coordenar ações que possibilitem a participação da comunidade nas discussões

referentes à segurança pública no Município de Coronel Fabriciano. Diante do

exposto, julgamos mais que procedente o título de utilidade pública, pois, de fato, a

entidade exerce esse papel.

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

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

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.232/2009

Declara de utilidade pública a Associação de Municípios pelo Desenvolvimento

Integrado - AMDI -, com sede no Município de Coronel Fabriciano.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Municípios pelo

Desenvolvimento Integrado - AMDI -, com sede no Município de Coronel Fabriciano.

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

Sala das Reuniões, 16 de abril de 2009.

Cecília Ferramenta
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Justificação: Atualmente a ciência da administração pública se tem voltado para a

formação das modalidades coletivas de administração. Seja em consórcios de

Municípios, seja de associações, seja de grupos e outras formas de associativismo,

os Municípios se têm unido para enfrentar juntos seus desafios administrativos.

Diante do exposto, julgamos mais que procedente o título de utilidade pública a ser

concedido à Associação de Municípios pelo Desenvolvimento Integrado, pois, de fato,

a entidade exerce esse papel.

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

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

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.233/2009

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

Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública o Esporte Clube Itamarati, com sede no

Município de Ipatinga.

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

Sala das Reuniões, 16 de abril de 2009.

Cecília Ferramenta

Justificação: O Esporte Clube Itamarati é uma associação de direito privado, sem

fins lucrativos, com prazo e duração indeterminado. A instituição tem como objetivo

proporcionar a difusão de atividades sociais, cívico-culturais e desportivas,

principalmente o futebol, podendo ainda praticar e competir em todas as modalidades

esportivas amadoristas especializadas, inclusive o futebol feminino. Além disso,

executa trabalhos socioeducativos com crianças, adolescentes e jovens. A entidade

incentiva a prática do futebol como forma de lazer e promoção social. Por fim, é

interessante salientar que as atividades exercidas pela entidade serão sempre de

caráter não profissional. Por isso, julgamos mais que procedente o título de utilidade

pública, pois, de fato, a entidade exerce esse papel.

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

Educação, 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 3.234/2009

Declara de utilidade pública a Agência de Desenvolvimento Econômico e Social de

Abre-Campo - Adesac -, com sede no Município de Abre-Campo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Agência de Desenvolvimento

Econômico e Social de Abre-Campo - Adesac -, com sede no Município de Abre-

Campo.

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

Sala das Reuniões, 16 de abril de 2009.

Djalma Diniz

Justificação: A Agência de Desenvolvimento Econômico e Social de Abre-Campo -

Adesac -, com sede na Rua José Rafael Coelho, 64 - B, Centro, no Município de

Abre-Campo, que tinha inicialmente a seguinte razão social: Associação Evangélica

de Abre-Campo - Asseac -, teve seu estatuto, totalmente reformado, principalmente

seus objetivos, registrado em Cartório em 18/6/2001, sob o nº 998. É uma entidade

civil de direito privado sem fins lucrativos que não remunera os membros de sua

administração sob nenhum pretexto e reverte a totalidade das receitas e das rendas

apuradas à consecução de suas finalidades estatutárias, tendo por objetivo a

integração de instituições do terceiro setor naquela cidade, desenvolver atividades

com as associações de bairro e de classes, para a geração de emprego e renda, e a

organização de debates, feiras, seminários, congressos exposições e eventos que

promovam o desenvolvimento do Município e da região, entre outros.

A Adesac preenche os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública.

Assim espero contar com o apoio dos nobres pares desta Casa Legislativa à

aprovação desta proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.235/2009

Declara de utilidade pública a Associação Cultural e Desportiva Fluminense Futebol
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Clube, com sede no Município de Florestal.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Cultural e Desportiva

Fluminense Futebol Clube, com sede no Município de Florestal.

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

Sala das Reuniões, 16 de abril de 2009.

Inácio Franco

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

Associação Cultural e Desportiva Fluminense Futebol Clube, sociedade civil sem fins

lucrativos que tem por objetivo proporcionar a difusão do civismo e da cultura física,

principalmente o futebol, podendo ainda, praticar ou competir em todas as

modalidades esportivas amadoristas e especializadas, bem como realizar reuniões e

divertimento de caráter social e cultural.

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 de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.236/2009

Isenta os Municípios de licença, fiscalização e pagamento da Taxa de

Licenciamento para Uso ou Ocupação da Faixa de Domínio das Rodovias - TFDR -,

nos termos que menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - É isento de licença, fiscalização e pagamento da Taxa de Licenciamento

para Uso ou Ocupação da Faixa de Domínio das Rodovias - TFDR - o Município que

assumir a responsabilidade pela manutenção e fiscalização de trecho de via urbana

que serve como leito de rodovia estadual, originalmente sob a jurisdição do

Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais - DER-MG.

Art. 2º - São requisitos para a concessão das isenções de que trata esta lei:

I - manifestação do Município conforme a Lei nº 13.723, de 20 de outubro de 2000;

II - celebração de termo de cessão de uso com o Departamento de Estradas de
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Rodagem de Minas Gerais - DER-MG.

Art. 3º - O termo inicial das isenções será o da data de lavratura do termo de

cessão de uso, o qual fará menção a esta lei e do qual a manifestação do Município

será parte integrante.

Art. 4º - As isenções de que trata esta lei incidem estritamente sobre os respectivos

trechos de vias urbanas que servem como leito de rodovia estadual.

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

Sala das Reuniões, 16 de abril de 2009.

Jayro Lessa

Justificação: Os Municípios mineiros que possuem vias urbanas que servem como

leitos de rodovias estaduais, ao utilizarem a faixa de domínio estipulada pelo Decreto

nº 43.932, de 2004, ainda que para a prestação de serviços públicos de caráter

essencial, como a implantação de sistema de água e esgoto ou rede elétrica, estão

obrigados a requerer licença ao Departamento de Estradas de Rodagem de Minas

Gerais - DER-MG, bem como a submeterem-se à sua fiscalização e pagarem, pelo

uso da faixa, a Taxa de Licenciamento para Uso ou Ocupação da Faixa de Domínio

das Rodovias - TFDR. Por isso, diversos Municípios têm manifestado o interesse em

assumir a manutenção de tais trechos urbanos, ao exercerem a faculdade prevista na

Lei nº 13.723, de 2000, objetivando aliviar a elevada carga tributária a que são

submetidos, uma vez que o valor da TFDR é calculada de acordo com a área

utilizada. E, como visto, no caso dos Municípios, tal ocupação ocorre de forma

bastante abrangente. Além disso, pretendem dirimir o tempo gasto com a burocracia

que envolve a confecção de projetos, processamento e análise, pelo DER-MG, dos

requerimentos de licenças para a ocupação das respectivas faixas de domínio,

justificadas, na maioria das vezes, pela própria prestação dos serviços públicos

municipais.

Assim sendo, buscam a celebração de um termo de cessão de uso junto àquele

órgão, para a efetivação da pretendida assunção da responsabilidade pelo trecho de

determinada estrada, na crença de que, automaticamente, sejam isentos de licença,

fiscalização e pagamento da TFDR. Mas é frustrante a constatação de que, por si só,

a assinatura do referido termo não gera tal direito. Logo, ficará concentrado no
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Município todo o ônus oriundo dos deveres assumidos.

Destarte, igualmente em respeito ao argumento referente ao descumprimento da

Lei de Responsabilidade Fiscal, caso haja a concessão de alguma isenção,

mormente a de caráter tributário, sem a devida autorização legislativa, é o presente

projeto de lei para permitir seja isento, não só do pagamento da TFDR, mas também

de licença e fiscalização, todo Município que assumir a responsabilidade por trecho

de via urbana que serve como leito de rodovia estadual, originalmente sob a

jurisdição do DER-MG.

Tal medida visa, enfim, a corrigir manifesta injustiça, de modo a impedir que ocorra,

novamente, a situação em que um Município, ao buscar uma gestão mais consciente

dos seus recursos públicos, certo de que é mais vantajoso gerir um pequeno trecho

de rodovia do que pagar enormes quantias em TFDR, fique com ainda mais

obrigações. Se antes devia submeter-se à licença, à fiscalização e ao pagamento da

TFDR, não pode agora, além de tudo isso, construir, manter, reparar e fiscalizar o

trânsito local.

Por essas razões, conto com os nobres pares para aprovação deste meu 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 3.237/2009

Altera a redação do “caput” do art. 2º da Lei nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002,

que dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da Administração Pública

Estadual e inclui parágrafo único.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 2º da Lei nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002, passa a vigorar com a

seguinte redação e fica acrescido do seguinte parágrafo único:

'“Art. 2º - A Administração Pública obedecerá, entre outros, aos princípios da

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, finalidade, motivação,

razoabilidade, eficiência, ampla defesa, do contraditório, da presunção da inocência e

da transparência.

Parágrafo único - O servidor público, civil ou militar, não sofrerá nenhuma restrição
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ou proibição para usufruir de promoção ou progressão da carreira a que faça jus, bem

como não será impedido de transferir-se para a reserva, reformar-se ou aposentar-se,

estando “sub judice” e não tendo ocorrido o trânsito em julgado de decisão

administrativa condenatória ou de sentença.”.

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

Sala das Reuniões, 16 de abril de 2009.

Sargento Rodrigues

Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo alterar a redação do “caput” do art.

2º da Lei nº 14.184, de 31/1/2002, que dispõe sobre o processo administrativo no

âmbito da administração pública estadual, e nele incluir parágrafo único.

Vale ressaltar o que dispõe o inciso LVII do art. 5º da Constituição Federal:

"ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal

condenatória". Trata-se do princípio da presunção da inocência, positivado na Carta

Magna e já registrado na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, aprovada

pela Assembleia Nacional Francesa, em 26/8/1789; na Declaração Universal dos

Direitos do Homem, de 1948; no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, de

1966, e na Convenção Americana de Direitos Humanos, de 1969.

A presunção da inocência é uma das mais importantes garantias constitucionais,

pois, com ela, o acusado deixa de ser um mero objeto do processo, passando a ser

sujeito de direitos na relação processual. Trata-se da prerrogativa, conferida

constitucionalmente ao acusado, de não ser tido como culpado até que a sentença

condenatória transite em julgado, evitando-se, assim, qualquer conseqüência que a

lei preveja como sanção punitiva antes da decisão final. Desta forma, o acusado de

ato ilícito tem o direito de ser tratado como inocente enquanto não se chegar ao final

do processo, já que se pode chegar à conclusão de que ele é inocente. Sua

dignidade deve ser preservada, inclusive no que diz respeito a promoções ou

progressões na carreira, foco de nossa preocupação.

Em reiteradas decisões, o STF se manifestou pela existência de violação do

princípio da inocência quando não há previsão legal de ressarcimento, como no caso

a seguir citado:

“Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário. Promoção de oficial da
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Polícia Militar. Exclusão. Absolvição. Ressarcimento. Precedente. 1. A jurisprudência

do Supremo é no sentido da inexistência de violação do princípio da presunção de

inocência [Constituição Federal, art. 5º, LVII] no fato de a lei não permitir a inclusão

de oficial militar no quadro de acesso à promoção em razão de denúncia em processo

criminal. 2. É necessária a previsão legal do ressarcimento em caso de absolvição.

Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 459320 AgR,

Relator: Min. Eros Grau, Segunda Turma, julgado em 22/4/2008, DJe-092 divulg.

21/5/2008, public. 23/5/2008, Ement. Vol. 2320-03, pág. 609.)”.

Tomamos, por exemplo, a Lei nº 5.301, de 16/10/69, que contém o Estatuto do

Pessoal da PMMG e cujos arts. 203 e 209 constituem flagrante violação do princípio

constitucional reclamado. Transcrevemos a seguir o art. 203:

“Art. 203 - Não concorrerá à promoção nem será promovido, embora incluído no

quadro de acesso, o Oficial que:

I - estiver cumprindo sentença penal ou preso à disposição da justiça;

II - estiver em deserção, extravio ou ausência;

III - for submetido a processo administrativo de caráter demissionário ou

exoneratório;

IV - estiver em licença para tratar de interesse particular, sem vencimento;

V - estiver no exercício de cargo público civil temporário, salvo para promoção por

antigüidade;

VI - for privado ou suspenso do exercício de cargo ou função, nos casos previstos

em lei;

VII - estiver em caso de interdição judicial;

VIII - for cedido a entidade associativa de militares, salvo para promoção por

antigüidade;

IX - estiver “sub judice”, denunciado por crime doloso previsto:

a) em lei que comine pena máxima de reclusão superior a dois anos,

desconsideradas as situações de aumento ou diminuição de pena;

b) nos Títulos I e II, nos Capítulos II e III do Título III e nos Títulos IV, V, VII e VIII do

Livro I da Parte Especial do Código Penal Militar;

c) no Livro II da Parte Especial do Código Penal Militar;
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d) no Capítulo I do Título I e nos Títulos II, VI e XI da Parte Especial do Código

Penal;

e) na Lei de Segurança Nacional.

§ 1º - O Oficial incluído no quadro de acesso que for alcançado pelas restrições dos

incisos III e IX e, posteriormente, for declarado sem culpa ou absolvido por sentença

penal transitada em julgado será promovido, a seu requerimento, com direito a

retroação.

§ 2º - O Oficial enquadrado nas restrições previstas nos incisos III e IX concorrerá à

promoção, podendo ser incluído no quadro de acesso, sendo promovido se for

declarado sem culpa ou absolvido por sentença transitada em julgado, que produzirá

efeitos retroativos.

§ 3º - Não ocorrerá a retroação prevista no § 1º, salvo na promoção pelo critério de

antigüidade, quando a declaração de ausência de culpa ou a absolvição ocorrer por

inexistência de prova suficiente para a aplicação de sanção ou para condenação ou

por prescrição.

§ 4º - As restrições do inciso IX não se aplicam a Oficial, nos crimes dolosos contra

a pessoa, quando decorrentes de ação militar legítima, verificada em inquérito

regular”.

(Redação dada pelo art. 5º da Lei Complementar nº 95, de 17/1/2007.)

É explícita, portanto, a violação do princípio da presunção da inocência na

legislação mineira, sendo necessária a inclusão do referido princípio no rol do art. 2º

da Lei nº 14.184, de 31/1/2002, para evitar tratamento desigual entre servidores,

promovendo a padronização dos procedimentos em todos os âmbitos da

administração pública estadual.

Pelo exposto, solicitamos o apoio de nossos pares para a aprovação deste

relevante 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 3.238/2009

Cria, no âmbito do Estado de Minas Gerais, o Banco de Ossos, para fins de

transplantes, e dá outras providências.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica criado o Banco de Ossos de cadáveres, para fins de transplantes, no

âmbito do Estado de Minas Gerais.

Art. 2º - O Banco de Ossos realizará a captação, a preparação e a doação, para as

cirurgias necessárias, de ossos, cartilagens e tendões.

Art. 3º - Caberá aos órgãos competentes implementar cadastro para atendimento

dos receptores, com o cadastro também dos dados dos profissionais médicos que

acompanham seus casos.

Art. 4º - Caberá aos órgãos competentes desenvolver cadastro para atendimento

dos futuros doadores que, em vida, expressem a vontade de ter seus ossos, materiais

cartilaginosos e tendinosos, doados após o falecimento.

§ 1º - Quando o doador expressar seu desejo de doação deverá indicar os meios de

contatos para que os órgãos competentes tenham acesso aos seus familiares.

§ 2º - No instante do cadastramento do doador, um de seus familiares, para

validade do cadastro, deverá assinar conjuntamente sua ficha cadastral, indicando

estar ciente do desejo de seu parente.

Art. 5º - Comunicada a existência do doador, o Banco de Ossos disponibilizará

equipe médica especializada para a retirada dos materiais.

Art. 6º - A equipe médica, disposta no artigo anterior, dará a melhor solução estética

possível, ao doador, quando da retirada dos materiais ósseos, tendinosos e

cartilaginosos, mantendo tanto quanto possível a aparência do doador para o seu

sepultamento.

Art. 7º - A equipe que retirar o material ficará responsável pela catalogação de

todos os ossos, cartilagens e tendões obtidos, além de proceder aos exames

necessários para a verificação do aproveitamento desse material retirado.

Art. 8º - Cadastrado e analisado o material obtido, o Banco de Ossos entrará em

contato com os profissionais médicos que cuidam do caso do receptor mais

adequado ao transplante, além de manter contato com o próprio paciente e seus

familiares.

Art. 9º - Os profissionais médicos responsáveis pela cirurgia no receptor deverão se

cadastrar junto ao Banco de Ossos, na conformidade do art. 4º, comprometendo-se a



____________________________________________________________________________
776

devolver em condições adequadas todo o material não utilizado.

Art. 10 - Os órgãos competentes realizarão campanhas periódicas de incentivo à

doação de ossos.

Art. 11 - As campanhas privilegiarão a utilização de cartazes e cartilhas informativas

a serem distribuídas, gratuitamente, para a população.

Art. 12 - As eventuais despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão a conta

de dotações orçamentárias próprias, consignadas no Orçamento vigente,

suplementadas, se necessário.

Art. 13 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 16 de abril de 2009.

Zezé Perrella

Justificação: Inicialmente, convém lembrar que, com este projeto de lei, em nada

estamos ferindo competência constitucional, uma vez que a própria Carta Magna

determina a obrigação do Estado de cuidar e preservar a saúde da população. A

Constituição da República Federativa do Brasil, no seu art. 24, inciso XII, é clara ao

afirmar:

“Art. 24 - Compete à União, aos Estados, e ao Distrito Federal legislar

concorrentemente sobre:

XII - previdência social, proteção e defesa da saúde”(grifo nosso).

Este projeto de lei visa a obter ossos em quantidade suficiente para a defesa da

saúde de inúmeros pacientes que aguardam anos por um transplante desse tipo. Os

especialistas consideram que as famílias têm verdadeiro pavor de autorizar o

transplante de ossos, com receio do médico deformar o corpo do doador na retirada;

no entanto, tal receio é infundado, uma vez que a retirada dos ossos segue praxe de

ser feita apenas em locais em que a cicatriz não fique exposta, além de se procurar

manter, tanto quanto possível, a aparência do cadáver.

Mas o receio infundado infelizmente é grande. As estatísticas indicam que de cada

10 pessoas cuja família autoriza a doação de todos os órgãos, somente 2 aceitam

incluir ossos, cartilagens e tendões.

Sabendo-se das peculiaridades desse tipo de transplante, é ainda mais triste o

dado de que não há ossos disponíveis para todos os necessitados.
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O transplante de ossos, em relação aos resultados, é muito seguro. Não há

incompatibilidade entre receptor e doador. Os ossos, as cartilagens e os tendões,

podem ser modelados como o profissional médico desejar. Um pedaço da tíbia, por

exemplo, pode substituir um pedaço da bacia.

Trata-se, também, de um material que dura horas fora do organismo e em

condições adequadas de armazenagem, chega a se conservar por quatro anos.

Com todos os dados favoráveis, ainda assim pacientes com perda óssea,

provocadas por tumor ou por desgaste, como no caso de esportistas, ou mesmo por

acidentes, chegam, hoje, a quase 2.500 pessoas no Brasil. No ano passado, o

Instituto Nacional de Traumo-Ortopedia, de São Paulo, recebeu somente 2 doações.

Dessa maneira, em vista do exposto, é que contamos, uma vez mais, com o

inestimável apoio de nossos nobres pares à aprovação desta proposição, que criará o

Banco de Ossos, contribuindo para a saúde das pessoas com problemas nos

chamados tecidos músculo-esqueléticos.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de Fiscalização

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

REQUERIMENTOS

Nº 3.598/2009, da Deputada Maria Lúcia Mendonça, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à Organização Comercial Roselanche Ltda. pelos 40 anos

de atividades. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 3.599/2009, da Deputada Maria Lúcia Mendonça, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Colégio Santo Antônio pelos 100 anos de fundação.

Nº 3.600/2009, da Deputada Maria Lúcia Mendonça, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Instituto de Psicologia da PUC-Minas pelos seus 50

anos de fundação. (- Distribuídos à Comissão de Educação.)

Nº 3.601/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Cohab-MG pela conquista do Selo de Mérito,

concedido pela Associação Brasileira de Cohabs e pelo Fórum Nacional de

Secretários de Habitação e Desenvolvimento Urbano. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 3.602/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Paróquia Santa Rita de Cássia pela instalação do novo
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Santuário Arquidiocesano de Santa Rita de Cássia, em Santa Rita do Sapucaí.

Nº 3.603/2009, do Deputado Ruy Muniz, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com D. Serafim Fernandes de Araújo pelos 60 anos de sua

ordenação sacerdotal e pelo Ano do Jubileu de Ouro Episcopal. (- Distribuídos à

Comissão de Cultura.)

Nº 3.604/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Paraopeba pelas comemorações dos 97 anos

de emancipação desse Município.

Nº 3.605/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Formiga pela comemoração dos 151 anos de

emancipação desse Município.

Nº 3.606/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à comunidade de Divisópolis pelas comemorações dos 17

anos de emancipação desse Município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos

Municipais.)

Nº 3.607/2009, do Deputado Célio Moreira, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado e ao Secretario de Defesa Social pedido de providências para

que seja instalada câmera do projeto Olho Vivo em frente à Escola Estadual

Professor Moraes, em Belo Horizonte. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 3.608/2009, do Deputado Neider Moreira, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências para obtenção, junto à Unesco, do

Título de Patrimônio da Humanidade para o Parque das Águas do Município de

Caxambu. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 3.609/2009, da Comissão de Fiscalização Financeira, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Fazenda pedido de informações sobre o demonstrativo

da evolução mensal do serviço da dívida ativa contratual com a União no exercício de

2008, com a discriminação dos itens que especifica. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 3.610/2009, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

Ministério Público Federal pedido de providências visando aumentar a segurança de

trafegabilidade na BR-381.

Da Deputada Ana Maria Resende e outras em que solicitam a realização de fórum
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técnico com o tema Fórum Mineiro de Lideranças Femininas. (- À Mesa da

Assembleia.)

- É também encaminhado à Mesa requerimento dos Deputados Dalmo Ribeiro

Silva, Dinis Pinheiro, Fábio Avelar, Célio Moreira, Alencar da Silveira Jr., Jayro Lessa,

Domingos Sávio e Gustavo Valadares.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de

Fiscalização Financeira, de Assuntos Municipais e do Trabalho e dos Deputados

Dalmo Ribeiro Silva, Tiago Ulisses e Mauri Torres.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Arlen Santiago.

O Deputado Arlen Santiago* - Exmo. Sr. Presidente desta reunião, Deputado

Ademir Lucas; Srs. Deputados, Sras. Deputadas, telespectadores da TV Assembleia -

fundada pelo brilhante Deputado Alencar da Silveira Jr. -, que divulga a transparência

deste Parlamento; senhoras e senhores. Estamos aqui para falar sobre uma

constatação bastante difícil e complicada: a quantidade de pessoas vítimas do

trânsito brasileiro, principalmente do mineiro, pois temos 20% das estradas federais.

Infelizmente os nossos hospitais, pronto-socorros e institutos médico-legais

encontram-se abarrotados de vítimas de acidentes de trânsito.

Temos uma indústria enorme de multas federais, estaduais e municipais de toda

forma possível e imaginável. Mas a maneira de punir não tem reduzido a quantidade

de vítimas do trânsito, portanto apresentei um projeto que visa mudar um pouco a

tradição de se ver o Estado como aquele que pune. Estamos querendo mudar o foco

para o Estado que afaga, que traz carinho para quem anda direito, para quem anda

bem.

O projeto que apresentamos nesta Assembleia foi aprovado pela Comissão de

Justiça, está sendo encaminhado para ser aprovado pela Comissão de Transportes e,

posteriormente, por este Plenário. Nele propomos que o proprietário de veículo que

não tenha nenhuma multa durante todo o ano obtenha 10% de desconto no

pagamento do IPVA do ano subseqüente, 15% no segundo, chegando ao teto de

20% após três anos sem nenhuma infração federal, estadual ou municipal. Com isso,



____________________________________________________________________________
780

mudaremos o conceito de Estado punitivo para Estado que premia o bom. A grande

maioria dos motoristas termina o ano sem ser multado. Assim, desde que esse

projeto seja aprovado no Plenário, esses motoristas terão um bônus que fará com

que tenham ainda mais cuidado ao dirigir.

Comentei há pouco com alguns jovens esse projeto, eles até se preocuparam e

disseram que seus pais provavelmente não vão querer emprestar o carro, pois, se

houver multa, perderão esse benefício. É justamente para criar um pouco mais de

responsabilidade e premiar o bom motorista que apresentei esse projeto. Premiar

quem não tem nenhuma multa durante um ano e incentivar que não a tenha durante

os anos subseqüentes, pois, assim, o IPVA será mais baixo.

Os poucos críticos desse projeto dizem que isso pode diminuir a arrecadação do

Estado. Com certeza, não. O que diminuirá é o gasto que os Municípios e o Estado,

entes que recebem o dinheiro do IPVA, têm com o sistema de saúde, com a perda de

vidas, com as pessoas que têm paralisias para o resto da vida, como também vários

outros problemas.

Quero pedir a todo o povo mineiro que realmente trabalhemos juntos para que esse

projeto seja aprovado. Até agora, não vi nenhum Deputado desta Assembleia contra

a premiação do bom motorista. Seria importante que vocês conversassem com seus

Deputados e participassem, enviassem a esse Deputado informações que possam

melhorar essa proposta.

Estamos criando uma frente parlamentar para mobilizar a sociedade, principalmente

as pessoas com mais de 50 anos de idade, que, ao se aposentarem, recebem a triste

notícia de que o valor da sua aposentadoria diminui muito em virtude do fator

previdenciário, criado para que os cofres do Ministério da Previdência Social fiquem

em situação melhor - e que os aposentados se arrebentem. Uma pessoa de 51, 52 ou

53 anos que contribuiu durante 35 anos sobre 10 salários mínimos receberá menos

de 40% do teto. Peço o apoio de todos neste momento. Meus assessores estão

conversando com os Deputados.

Existe um partido que sempre falou sobre esse assunto, o PT. Seu Senador Paulo

Paim apresentou um projeto extinguindo o fator previdenciário. Tal projeto foi

aprovado por unanimidade no Senado e hoje aguarda aprovação na Câmara dos
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Deputados. Temos de mobilizar todo o povo brasileiro, para que possamos pressionar

a Câmara dos Deputados a acabar com esse fator que fere o direito de

aposentadoria, resultado de 35 anos de contribuição. Vemos quanta maldade é feita

com os aposentados. O Ministro da Previdência, Deputado José Pimentel, é

radicalmente contra o projeto apresentado pelo Senador e está trabalhando

duramente para que não seja aprovado. Se a frente parlamentar for criada,

viajaremos, reuniremos os aposentados, faremos audiências públicas, de forma a

pressionar a Câmara dos Deputados a acabar com o fator previdenciário, que é um

fator de maldade, que tira o dinheiro de quem contribui para o INSS.

Ainda dispomos de 6 minutos, portanto abordaremos outro assunto. Ouvimos falar

muito da visita do Presidente Lula e do Governador Aécio Neves a Montes Claros, da

criação da Universidade Federal do Norte de Minas. De fato, vemos que o Ministro

Fernando Haddad é contra a criação de mais universidades federais no Estado.

Parlamentares de outros Estados também são contra, como os paulistas e os

cariocas, que têm apenas uma universidade federal. Minas tem 12 universidades

federais.

Neste momento, o Deputado Reginaldo Lopes, Presidente do PT de Minas Gerais,

apresentou um projeto de inscrição ao Presidente Lula pedindo a não-criação da

Universidade Federal do Norte de Minas. Discutimos muito o assunto e, juntamente

com várias entidades estudantis, solicitamos-lhe que trabalhasse no intuito de criar

essa universidade.

Como viu a rejeição dos outros Estados, está optando por apresentar à Comissão

de Educação, da qual faz parte, um projeto que prevê o desmembramento do câmpus

da UFMG instalado em Montes Claros, que passará a ter autonomia. Esse é o

caminho mais fácil, pois já temos 12 universidades federais no Estado. Discutindo

com o Deputado Reginaldo Lopes, optamos por essa alternativa, que realmente pode

ser eficaz. A UFMG tem seu câmpus avançado em Montes Claros, com suas

instalações, então o desmembramento não é criação. Vamos apenas manter o que já

está lá, aumentar, melhorar e dotar de autonomia. O Deputado Reginaldo Lopes já

protocolou esse projeto de desmembramento na Comissão de Educação e vai

convocar todos os mineiros, principalmente os norte-mineiros, todos os estudantes de
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Montes Claros e de toda a região para que participem de uma audiência pública na

Câmara Federal, com a Comissão de Educação, para apoiar esse movimento que

pretende criar na UFMG um braço mais forte, poderoso e autônomo para dar

educação gratuita e de boa qualidade aos norte-mineiros e a todos que passarem no

seu vestibular.

Entramos com um requerimento na nossa Comissão de Educação solicitando uma

audiência pública com os jovens e os professores universitários dessa região e

solicitando também que o Deputado Reginaldo Lopes venha à Assembleia de Minas

para explicar quais os caminhos para que seu projeto de desdobramento da UFMG

em Montes Claros aconteça e nossos jovens tenham mais uma alternativa de ensino

superior gratuito. Essa proposta não vai encontrar resistência por parte dos paulistas

e, principalmente, dos cariocas.

Caro Presidente Deputado Ademir Lucas, resumindo, venho a esta tribuna tratar de

três assuntos: primeiro, a premiação dos motoristas que não cometerem infrações no

trânsito, com descontos no IPVA em vez de punição na ocorrência de infração. Esse

projeto de minha autoria já foi aprovado na Comissão de Justiça, está na Comissão

de Transportes e em breve chegará a este Plenário.

O segundo assunto diz respeito à criação de uma frente parlamentar contra o fator

previdenciário. Já houve Presidente que chamou aposentado de vagabundo. Não

queremos que essa situação de desprezo pelo aposentado, principalmente do INSS,

continue. Queremos fazer coro com os Senadores que aprovaram, por unanimidade,

o projeto do Senador Paulo Paim que acaba com esse fator previdenciário maléfico,

que diminui os recursos do aposentado que contribuiu por 25 anos, mas ainda não

atingiu a idade de 60 anos.

E, por último, a questão discutida conosco e vários estudantes de Montes Claros: o

projeto de desmembramento do câmpus da UFMG em Montes Claros para que se

torne uma unidade autônoma.

Em vez de criar uma universidade federal do Norte de Minas, separemos aquela

unidade da UFMG, dotemo-la de possibilidade gerencial, aumentemos o número de

cursos, a fim de que possamos trabalhar para fazê-la crescer, dando ao jovem de

Montes Claros e do Norte de Minas oportunidade de estudar numa universidade
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federal gratuita de boa qualidade, a exemplo do que já acontece com as pessoas que

estudam na nossa querida Unimontes, que vai muito bem, felizmente. É uma

universidade muito bem gerenciada pelo nosso Prof. Paulo César de Almeida, com

corpos docente e discente da melhor qualidade e mais de 14 mil alunos. Por esse

caminho que o Deputado Reginaldo Lopes propõe, provavelmente poderemos ter o

desmembramento da unidade de Montes Claros da UFMG. Muito obrigado, Sr.

Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Sargento Rodrigues) - Com a palavra, o Deputado

Tenente Lúcio.

O Deputado Tenente Lúcio* - Sr. Presidente em exercício, Deputado Sargento

Rodrigues, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, venho à tribuna para, com muita

honra e orgulho, fazer uma saudação ao Exército brasileiro, que em 19 de abril

comemora o seu dia. Aliás, também nessa data comemora-se o Dia do Índio, criado

por decreto do Presidente Getúlio Vargas, em 1943. Os índios aqui encontrados e os

africanos que chegaram posteriormente muito contribuíram para a formação cultural

do Brasil. São inúmeras as contribuições da cultura indígena na culinária, na língua,

nos hábitos e costumes, no artesanato e nas lendas que enriqueceram o nosso

folclore.

O primeiro a conduzir de forma pacífica a aproximação com as tribos e a mostrar

respeito pela sua integridade cultural e territorial foi o Marechal Cândido Mariano da

Silva Rondon. Em 1892, como Tenente, iniciou a instalação de linhas telegráficas do

Centro-Oeste até a Amazônia. É desse insigne militar a expressão “Morrer se preciso

for, matar nunca”, numa demonstração de que era um homem além do seu tempo. O

embrião da atual Fundação Nacional do Índio - Funai - foi o Serviço de Proteção ao

Índio, criado por Rondon em 1910. É o patrono da Arma de Comunicações do nosso

Exército.

Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, sou oriundo dessa instituição

secular, que me acolheu ainda jovem, na minha querida Uberlândia, onde prestei o

serviço militar, freqüentando o Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva - NPOR.

Formado Oficial, servi durante um ano em Jataí, Goiás, no 41º Batalhão de Infantaria
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Motorizado. Voltando a Uberlândia, ao nosso glorioso 36º Batalhão de Infantaria

Motorizado, coloquei em prática os meus conhecimentos adquiridos sob a doutrina

militar.

A carreira militar sedimentou em mim os valores apreendidos em casa junto ao meu

velho pai, caminhoneiro, depois mecânico de balanças. Passei a ser um cidadão

responsável, amante da paz e da ordem, além de cultuar a hierarquia e a disciplina,

os pilares da organização militar. Fui comandante de muitos Soldados da minha

região que hoje são parte de uma sociedade emergente e progressista. As

recordações, o carinho e o respeito com que sou tratado pelos meus antigos

subordinados, hoje amigos e irmãos, fizeram com que, ao ingressar na carreira

política, adotasse como prenome o posto da hierarquia militar que me envaidece

muito: Tenente.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, o serviço militar é a essência da cidadania. Vou

falar-lhes agora sobre o berço da formação do Exército brasileiro, que teve origem na

1ª Batalha dos Guararapes, em Pernambuco, no dia 19/4/1648. Índios, brancos e

negros se uniram em torno de um mesmo ideal: a defesa do nosso território contra o

invasor holandês. Aí nasceu o Exército.

Os holandeses chegaram ao Brasil em 1624 e tinham como propósito estabelecer

colônias no litoral brasileiro a fim de obter o domínio do Atlântico Sul e o monopólio

de alguns produtos. Insatisfeitos com a dominação que se prolongava, os habitantes

de Pernambuco resolveram pegar as armas em junho de 1645, a princípio sem apoio

da Coroa Portuguesa, para expulsar os invasores. Era o compromisso imortal dos

patriotas unidos sem distinção de classes ou raças. Vestidos e armados de forma

rudimentar, usaram a malícia, a surpresa e uma inigualável capacidade de

improvisação para cercar o inimigo, impedir o seu avanço e cortar-lhe os caminhos de

suprimento.

Já em 1647, contando com o apoio do Rei de Portugal, as lutas se intensificaram,

culminando na 1ª Batalha de Guararapes, ocorrida em 19/4/1648. Os brasileiros eram

comandados pelo índio Felipe Camarão, o branco André Vidal de Negreiros e o negro

Henrique Dias. Destaque também para o Mestre em Patrulhas Antônio Dias Cardoso,

que hoje é o patrono da Tropa de Forças Especiais do nosso Exército brasileiro.
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Podemos concluir que a vitória dos Guararapes não foi obra do acaso, mas o

resultado da ação vigilante e da liderança dos chefes, da bravura e do espírito

combativo dos Soldados que constituíam o berço da formação do Exército Brasileiro.

Justifica-se, assim, ter sido o 19 de abril consagrado oficialmente como o Dia do

Exército.

Como Oficial da reserva, e hoje como parlamentar, não posso deixar de olhar o

presente e exaltar o Soldado que defende as nossas fronteiras no Sul, no Centro-

Oeste e na Amazônia. Nessas imensas regiões, também presta assistência à

população, constrói e faz manutenção das nossas estradas. Homenageio o Soldado

da caatinga, do pampa e do pantanal. Nas terras mineiras, o meu tributo vai para o

Soldado da montanha, para os atiradores do tiro-de-guerra do nosso querido cerrado.

Uma saudação especial para os Soldados brasileiros que estão a serviço da ONU,

chefiados por um Oficial-General brasileiro, em missão de paz no Haiti. Além da

imposição da paz, os nossos Soldados levam a mão amiga da ajuda humanitária para

reconstrução e organização desse país.

E agora, uma homenagem à mulher militar. Desde 1992, as mulheres passaram a

fazer parte da força terrestre com as mesmas dificuldades e responsabilidades dos

homens. Atuam em áreas específicas de administração, magistério, saúde e

engenharia.

Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, esse é o meu, o seu, o nosso

Exército. Das três raças unidas em Guararapes. Dos tempos de Caxias, o Patrono.

Dos pracinhas comandados por Mascarenhas de Moraes, na Segunda Guerra

Mundial. De todos, enfim, que atuam sempre a favor da liberdade, da paz e da

democracia.

Eu aqui, perfilado, presto uma continência de respeito e de admiração a essa

instituição modelar da nossa Nação. Parabéns, Exército brasileiro!

Sr. Presidente, quero agradecer a presença de dois companheiros e amigos: meu

ex-instrutor, Cel. Orlando Efrem Natividade, e Cel. Luiz Carlos Loureiro, que muito

nos honram com a presença. Sabemos que o nosso Exército, como já disse, é uma

instituição secular, com quase 400 anos de existência.

Encontra-se aqui hoje representado pelo Cel. Orlando e pelo Cel. Loureiro. Muito
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obrigado por sua presença. Tenho a certeza de que o Exército se sente representado

aqui, neste momento. Como parlamentar, Vereador que fui em Uberlândia, e hoje

como Deputado, com maior representatividade, nunca me esquecerei dos 10 anos

que passei no Exército brasileiro. Tenho a honra de dizer que tudo o que aprendi com

a minha família, com os meus pais, levei para o Exército brasileiro, onde aprendemos

a hierarquia e a disciplina nos pilares da democracia. Realmente, essas

características devem reinar em meu coração, em minha mente e também na dos

nossos familiares - minhas filhas, minha esposa e minha mãe. Hoje já não tenho meu

pai, há um ano e meio, mas tenho a certeza de que ele estaria muito feliz, ao ver seu

filho aqui hoje falando sobre o Exército, porque é uma entidade que tanto amamos. O

Exército pode ficar 100 anos sem ser utilizado, mas não pode ficar 1 minuto sem

estar preparado. Por isso a essa instituição, os nossos cumprimentos. Parabéns ao

Cel. Orlando e ao Cel. Loureiro. Tenho a certeza de que o Cel. Teotônio está nos

assistindo em Uberlândia e talvez esteja até emocionado. Agradeço a todos.

Para finalizar, agradeço a todos os Vereadores das cidades que estamos visitando.

Eu, por ter sido Vereador por quatro mandatos, tenho consideração, carinho e

respeito muito grande por todos, porque quem verdadeiramente representa o povo

nessas cidades é, sem dúvida alguma, o Poder Legislativo, em especial cada

Vereador. É aquela pessoa que entra pela porta da sala e sai pela porta da cozinha

ou vice-versa, chama as pessoas pelo nome, é o anteparo da sociedade. Às vezes, o

Prefeito é criticado, mas quem o defende é o Vereador, ou, às vezes, acontece o

contrário, mas o Vereador está sempre ali ao lado da sociedade trazendo e levando,

buscando benefícios para suas cidades. Portanto, este Deputado que lhes fala tem

todo o carinho, respeito e consideração para com os Vereadores e certeza absoluta

sobre sua valorização. Eles tiveram absoluta participação em nossa campanha, em

nossa vitória. Não houve um Prefeito que me apoiou, a não ser o ex-Prefeito de Iraí

de Minas, o Pedrão. Recebo com carinho especial cada Vereador e sou muito grato

por ser muito bem recebido em cada cidade que visito como Deputado, como

Presidente da Comissão de Turismo ou como parlamentar simplesmente. Sou muito

bem recebido pelos Vereadores, pelas Câmaras Municipais, pelos seus Presidentes,

e agradeço de forma especial. Podem contar sempre com o Deputado Tenente Lúcio,
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um ex-Vereador, um admirador, pessoa que sabe respeitar e entender as dificuldades

pelas quais passam os Vereadores. Na hora de ganhar o voto, o Vereador ajuda o

Prefeito, realmente resolve e ganha os votos, leva para o Deputado, mas, na hora de

receber ajuda, tanto na esfera federal quanto na estadual, os Deputados preferem o

Prefeito. Então, às vezes, o Vereador fica renegado. Podem ter certeza: o Deputado

Tenente Lúcio prefere trabalhar com os Vereadores. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Padre João.

O Deputado Padre João* - Saudação, Presidente. Saudação ao PDT, que está aqui

à mesa com os Deputados Sargento Rodrigues e Alencar da Silveira Jr. E me

antecedeu ainda o Deputado Tenente Lúcio, outro companheiro do PDT. Hoje o PDT

está comandando o Plenário. Saudação também a todos os que nos acompanham,

seja pela galeria, seja pela TV Assembleia.

Deputado Alencar da Silveira, eu teria de começar talvez cantando o “Aleluia”. Não

por causa da Páscoa ou da ressurreição do Cristo, que para nós é uma festa

permanente e constante, mas porque, até que enfim, o Governador assinou a

execução da segunda fase do programa Luz para Todos. Até que a ressurreição

lembra luz...

Ocupei várias vezes esta tribuna para denunciar a morosidade, aqui em Minas, do

Luz para Todos. Mais do que morosidade, a falta de respeito para com o homem, a

mulher e o jovem rural. Com certeza, será o único Estado do País que não cumprirá a

universalização do Luz para Todos. O governo mineiro, até que enfim, assinou 55 mil

ligações, mas para terminar até dezembro de 2010.

O plano inicial era de que no Brasil inteiro se concluísse a universalização do Luz

para Todos em dezembro de 2009. Mas, conforme o compromisso do Governador,

que assinou a ordem esta semana, é de apenas 55 mil ligações, Deputada Cecília

Ferramenta. Sabem qual é a nossa demanda em Minas Gerais? É de 115 mil

ligações, que deveriam ser concluídas em dezembro de 2009, mas o Governador

assinou apenas 55 mil ligações e conclusão somente em dezembro de 2010.

Não dá para entender que compromisso é esse com o desenvolvimento, sobretudo

com o desenvolvimento rural sustentável, sendo que, como já disse aqui várias
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vezes, na verdade a demanda que temos hoje é de internet, de internet rápida, de

banda-larga, usando-se a própria rede de energia para transferência de dados. Mas

não temos sequer energia elétrica. Como avançar na agroindústria ou na qualidade

de vida rural se não há energia elétrica? Até que enfim, pelo menos teremos essas 55

mil ligações, mas, para este ano, não chegaremos a 20 mil ligações. Isso é

lamentável.

Mas ainda vale o aleluia. Trabalharemos ainda com detalhes o Luz para Todos.

Quero cumprimentar o Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho, pelo ciclo de

debates “Minas combate a crise”, quando, através de um acordo de Líderes,

transferiu todos os trabalhos desta Casa, nos dias de anteontem e ontem, para o

Expominas, reunindo lideranças nacionais e até mesmo internacionais, embora

tenhamos sentido falta de algumas outras lideranças de ideologia mais socialista.

Cumprimentamos S. Exa. pela iniciativa. Cumprimentamos também o Deputado

Sebastião Helvécio pela sua condução e sua participação, também representando-

nos nesse evento importante para o Estado e para o País.

Esse ciclo de debates no Expominas, “Minas combate a crise”, evidenciou que

Minas, no que se refere ao governo do Estado, não está fazendo nada.

Temos de trabalhar as ações específicas do governo em relação à crise. Os

Secretários que participaram do ciclo de debates apresentaram uma série de coisas

que já estavam no planejamento de oito anos, como, por exemplo, as inaugurações

citadas. Não eram essas as ações e a resposta que esperávamos do governo do

Estado. O que queríamos ouvir era o que ele estava fazendo, especialmente em

relação à crise, mas não ouvi nada sobre isso. No entanto, só para moradia, o

governo federal destinou mais de R$1.000.000.000,00, especificamente agora, na

crise. Houve um reajuste do PAC. A firmeza do Presidente Lula determinou que as

obras não deveriam parar; pelo contrário, o seu desejo foi intensificá-las, para ampliar

recursos e gerar empregos na construção civil. Essa foi uma ação acertada do

Presidente Lula em relação ao PAC.

Na agricultura, o nosso Presidente duplicou os recursos. O Plano Safra já havia

sido lançado, com valores muito superiores aos do ano passado, e, apesar da crise,

esses valores foram intensificados e ampliados para a agricultura, sobretudo a
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familiar, justamente para garantir emprego e produção na zona rural. Da mesma

forma ocorreu com o FPM, que era uma reclamação dos Municípios, dos Prefeitos;

nesta semana algo em torno de R$1.000.000.000,00 foi lançado para garantir

recursos a todas as Prefeituras, com o objetivo de repor a perda, ou melhor, repor em

dobro.

A grande reclamação dos Municípios era o fato de o governo federal ter feito a

redução do IPI, sobretudo relativo aos automóveis. Percebemos isso não mediante

dados de nenhuma Liderança do Governo, mas com base na fala do próprio Diretor-

Presidente da Fiat na América Latina, ao destacar que, com a redução do IPI sobre

os automóveis, quem ganhou foi o Município, mas quem ganhou mais foi o Estado.

Na verdade, a perda de mais de R$400.000.000,00 foi do governo federal. Não tenho

o número preciso, mas todos terão oportunidade de acompanhar a reprise desse ciclo

de debates pela TV Assembleia, neste final de semana. Salvo engano, esse valor foi

de R$700.000.000,00, e, agora, ele deu um salto para R$1.200.000.000,00, ou seja, o

governo do Estado ganhou com a redução do IPI para os automóveis. Tanto isso é

verdade que a recuperação do setor já tem dado mostras, com o efeito de uma ação

imediata.

O pior é que a crítica feita ao Presidente Lula era que ele estava tratando a crise

como marola, o que não é verdade. O Presidente Lula é um grande estrategista, um

grande sindicalista; sua fala para o mundo, para garantir a auto-estima do brasileiro e

não permitir depressão, teve como intenção desprestigiar e menosprezar a crise. As

ações do governo federal foram contundentes e estruturantes, porque, em tempo,

garantiram a geração de emprego.

Vejam bem: precisamente no mês de dezembro de 2007, a média de venda de

automóveis de todas as empresas, não só da Fiat, foi de 11.575 automóveis por dia.

Era essa a média. Na crise, no ano passado, ela caiu para 8.200 automóveis por dia.

Em março, depois de lançada a redução do IPI para os automóveis - vejam bem -, a

venda por dia deu um salto para 11.866 automóveis. Agora, em março, nunca na

história deste país se conseguiu vender tantos automóveis por dia. Repito, isso foi

agora, no mês de março. Esse fato foi o que permitiu que a Fiat daqui, apenas,

contratasse 742 trabalhadores. A Fiat está contratando! Ação do governo do Estado?
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Não! O que possibilitou isso foi uma ação do governo federal. O governo do Estado

sempre fazendo críticas, mas, de concreto, nada.

Temos um escândalo em relação ao ICMS: é o ICMS sobre o álcool, sobre os

produtos da agricultura familiar. Fizemos uma audiência pública aqui para garantir a

redução desse imposto sobre a agricultura familiar. É uma vergonha o ICMS da

multimistura. Gente, povo mineiro, a multimistura é um produto inventado pela

Pastoral da Criança e do Menor, é uma mistura de farelos de arroz e de trigo, de

sementes de abóboras e outras sementes, de casca de ovo torrada, é um

concentrado nutritivo que salva vidas. Existem dados para todo o Brasil, as

estatísticas mostram como a multimistura salva vidas. Ela é uma produção caseira,

não existe nenhuma agroindústria nisso. O agricultor familiar vende para a Conab a

fim de que ela seja doada para creches, para a Apae, para asilos, para escolas.

Nessa transação da venda do agricultor familiar para a Conab, que é um órgão

público ligado ao governo federal, o governo do Estado cobra 18% de ICMS, como

também cobra de outros produtos caseiros, como a broa, o cobu, o biscoito de

polvilho. A cobrança para todos esses produtos varia de 12% a 18%. É um programa

social do governo federal que está sendo taxado pelo governo do Estado.

Temos a energia elétrica mais cara do País, e a nossa cobrança ao governo do

Estado é que Minas poderia, então, reduzir o ICMS até mesmo para algumas

empresas ou para as pessoas desempregadas. O governo federal prorrogou para até

sete meses o seguro-desemprego, providenciou um conjunto de ações imediatas

específicas para enfrentar a crise, mas o que vemos às vezes, de parte da mídia, é a

crítica de que o governo federal tratou a crise como “marolinha”. Eles não conseguem

enxergar o conjunto de ações, em todas as áreas, para garantir emprego, renda,

qualidade de vida. Não ocorreram cortes nos programas de transferência de renda,

como o Bolsa Família. Ai se não fosse o Bolsa Família...

Termino, nestes 40 segundos que ainda tenho, Sr. Presidente, com a tese que o

próprio Vice-Governador confirmou - e sempre fomos ignorados -, com a tese da

Oposição nesta Casa.

Eles diziam que Minas crescia mais do que o País. Se o planejamento econômico

funcionasse de fato, Minas não teria tido a crise mais aprofundada do País. O Estado
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em que a crise mais se agravou foi Minas Gerais, provando que a questão não está

na eficiência do governo ou da gestão aqui em Minas, mas no fato de termos o maior

campo de exportação na área siderúrgica, uma atividade minerária muito grande,

enfim, uma riqueza natural que possibilitou isso.

O governo Lula, nos primeiros meses de governo, com o Governador Aécio Neves

e a Fiemg, fez as caravanas. As críticas da imprensa eram: “Lula indo, Lula vindo”,

mas as viagens do Presidente Lula abriram o mercado para todos os Estados, e, na

abertura de mercado internacional, o Estado que mais ganhou foi Minas Gerais, em

virtude de sua riqueza natural, pela graça de Deus, que concentrou aqui quase todos

os tipos de minerais para o consumo interno e sobretudo para a exportação. Então,

há eficiência do governo federal, e, aqui, há muita conversa fiada. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

público que nos acompanha nesta Casa e que nos assiste pela TV Assembleia. O

tema da crise tem tomado conta de todos os noticiários, e as análises são as mais

diversas. Existem algumas coisas absolutamente claras, e, às vezes, ainda

permitimos que as paixões partidárias distorçam muito as coisas. Tenho respeito por

todos os colegas, e esse é um dos aspectos da minha formação democrática,

portanto esse respeito não é abalado nem quando ouço comentários dos quais

discordo profundamente. Principalmente, ao ouvir o Deputado Padre João dizer, no

final do seu discurso, que o que se ouviu aqui foi muita conversa fiada.

Em todos os momentos da nossa vida, é preciso ter equilíbrio. Mas, ao se analisar

uma crise que afeta a vida de milhões de pessoas, é preciso ter mais equilíbrio ainda.

E fazer colocações, às vezes de forma agressiva, responsabilizando os outros e

tentando trazer informações que não correspondem à verdade dos fatos não nos

ajudará a sair da crise. Respeito as manifestações apaixonadas, tanto quando feitas

do púlpito, do altar do templo que freqüento como católico, quanto aquelas feitas

desta tribuna. Mas elas devem estar alicerçadas na verdade, que é algo sublime e

emana de Deus, quer sejamos ungidos, quer não pelo sacerdócio. Mas vem aqui falar

da multimistura, fazendo um apelo bem popular àqueles que, como eu, assim como o
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tribuno que me antecedeu e tantos outros, se preocupam com os excluídos das

possibilidades de consumo. Sabemos que há necessidade de alternativas mais

baratas de alimentação e que a multimistura foi muito bem concebida pela Pastoral

da Criança, mas o Deputado Padre João disse que ela é tributada pelo governo do

Estado, pelo ICMS, como se houvesse algum tipo de produção ou atividade

econômica que fosse tributada somente por um tipo de imposto.

Aí não se discute, por exemplo, se aquela fábrica que produz o farelo de trigo não

tem IPI, se não há Cofins quando se emite o faturamento. E não se discute uma série

de outros tributos. Por exemplo, foi dito no seminário, com toda a clareza, e tem sido

dito em todas as reuniões em que se faz análise da distribuição de impostos no

Brasil: cada R$100,00 de impostos arrecadados são pagos até pelo cidadão que

recebe Bolsa-Família. Ele paga imposto quando compra qualquer coisa, até a

multimistura, de uma caixinha de fósforos a um automóvel importado. A empresa

recolhe aos cofres públicos, mas o cidadão, seja mais pobre, seja mais rico, ao

consumir, paga o imposto. E todos, sem exceção, sabem disso. Por isso faço um

apelo à reflexão sobre a verdade. Certamente, pelo amplo conhecimento que possui,

o Deputado Padre João sabe que aproximadamente 60% da receita líquida, de tudo o

que se arrecada de imposto, vão para os cofres federais. Algo entre 20% e vinte e

poucos por cento - não chega a 30% - fica com o governo do Estado, e os pobres

Municípios, que estão sempre com o pires nas mãos, ficam com algo na casa de

10%, quando muito 15%, depende da forma como se faz a análise dessa

arrecadação e da distribuição desses impostos. E não há um produto no Brasil de que

se possa dizer que só é tributado pelo Estado, que não incidem sobre ele Cofins, IPI,

imposto sobre o combustível, porque ele não precisa ser transportado, nasce da

natureza espontaneamente, não se gastou nenhuma máquina para produzi-lo,

nenhum adubo. Essa análise tem duas possibilidades quando dita dessa forma: ou

ignora - e não estamos nos referindo a pessoas ignorantes - ou não tem a boa-fé que

nos aproxima de Deus, da verdade. Não vim aqui fazer defesa do governo do Estado,

vim fazer a defesa da verdade. Vamos discutir a questão tributária? Vamos, mas em

cima da verdade, e não de uma análise isolada, de um aspecto da verdade, do

aspecto que me interessa. Que contribuição estou dando para quem me ouve e me
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vê, se a minha análise não é completa?

Quero discutir a crise, e foi isso que me trouxe à tribuna. Mas tive de gastar alguns

primeiros minutos, Sr. Presidente, para fazer essa minha consideração. Volto a dizer

que respeito posição partidária, posições ideológicas e a crença, que, por sinal, é a

mesma de que comungo, mas entendo que a verdade não foi dita aqui de forma

completa. Faltaram os dados completos. Alguém pode dizer que estou acusando o

meu colega de mentiroso. Não estou fazendo isso, pois acredito que ele não tenha

tido essa intenção. Mas ele não disse, no meu entendimento, de forma completa, a

verdade que a matéria requer para ser compreendida por aquele que me vê e que

não pode ser interlocutor. Como às vezes nós, católicos, ficamos agoniados ao

escutar o discurso no púlpito sem poder fazer a interlocução e dizer que não estamos

compreendendo bem ou que compreendemos, mas não concordamos inteiramente.

Ali, tudo bem, é uma regra do jogo. A regra aqui não, ela é do debate democrático. Se

não concordo, digo que não concordo; se entendo que para a verdade há outros

aspectos a ser considerados, abordo esses outros aspectos para que quem nos ouve

diga: “Não pude conversar com a televisão, pois, se conversasse, diriam que sou um

louco, mas houve um Deputado lá que levantou a sua voz e disse que não é assim

tão simples como acabou de dizer o outro colega; a análise da questão tributária é

mais complexa”.

Faço, então, uma reflexão sobre a crise quanto à situação dos Municípios. Eu não

tinha nem idéia de que seria feita essa responsabilização do Estado, como se ele

fosse o culpado, porque aqui há ICMS, como se esse fosse o grande dos males. É

um deles.

É preciso reduzir todos os impostos, e principalmente simplificá-los; todavia já havia

notado que a crise, quando afeta os Municípios...- há algo curioso aí. Foi dito aqui

que o Presidente da Fiat afirmou que, com isso, vendeu mais carro e recolheu mais

imposto. Conseqüentemente, não houve queda de receita. Quero entender isso. Hoje,

no “Estado de Minas”, vi uma foto da Prefeitura de Itaúna, dirigida por um Prefeito do

PT, manifestando seu protesto. Prefeituras de diversas cidades do PSDB, do PT,

enfim, de todos os partidos, estão protestando. Os Prefeitos estão dizendo que caiu

assustadoramente o FPM e houve queda na arrecadação. Ora, acreditarei no que
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disse o Presidente de um grupo empresarial, que por sinal é um grupo instalado em

Minas e competente, como é o caso da Fiat, ou entenderei que as prefeituras estão

realmente sofrendo? Se a prefeitura sofre, também sofre o cidadão, pois falta dinheiro

para pagar a folha de pagamento, manter a escola e o posto de saúde, e melhorar a

cidade, que é onde ele vive.

Portanto, a crise está afetando os Municípios e requer, de fato, atitudes dos

governos federal e estadual. Não devemos ficar brigando se o culpado é um ou outro

governo. É preciso fazer uma análise ampla, sem paixão partidária, e entender que o

Município está afetado. Temos de nos unir para termos a possibilidade de superar

essas dificuldades.

Há dois aspectos importantes nessa crise que têm possibilidade de solução. E aí,

de forma mais diretamente ligada ao governo federal, lembramos a agricultura. Minas

Gerais é o maior produtor de leite e de café do Brasil. Ao me referir a esses dois

produtos, estou referindo-me a milhões de mineiros, não só aos que estão no campo,

mas também aos que estão na cidade e fazem parte dessa cadeia produtiva. Não

quero referir-me a todos que consomem, que seriam todos nós, sem exceção, mas

especificamente a quem depende da produção do alimento para garantir a sua renda,

para sobreviver.

Houve alguns aspectos assustadores, Sr. Presidente. Por exemplo, o preço do leite

caiu de R$0,80 para R$0,40 em muitas regiões de Minas. Mas não caiu para o

consumidor. Nesse processo de crise, há uma atitude perversa em que o consumidor

não se beneficia e quem está produzindo é literalmente lesado e precisa de uma

política pública para protegê-lo dessa exploração. O caso do café é gritante, pois a

saca esteve a mais de R$350,00 e hoje está a R$250,00, abaixo do custo de

produção. Observem um aspecto interessante. Quanto a esses produtos, não se

pode dizer: vou parar de consumi-los. A tendência numa crise é a de que alimentos

continuem sendo consumidos. O que ocorreu com o café no primeiro trimestre deste

ano? A exportação aumentou aproximadamente 30% em volume. Todavia o dinheiro

que entrou no País caiu em 2%. Exportamos mais, trabalhamos mais e arrecadamos

menos. Então, o produtor vai empobrecendo, chegando ao ponto de não conseguir

sobreviver. Mais pessoas vêm para a cidade, provocando mais violência e miséria. É



____________________________________________________________________________
795

preciso reagir a isso. Como reagir? Por que me referi ao governo federal?

O governo anunciou que está emprestando dinheiro para o FMI. O que os

cafeicultores pediram há vários meses e continuam implorando? Que o governo

fizesse uma espécie de empréstimo, aliás, não um empréstimo para levar o calote,

mas uma compra consignada do café que fica armazenado em cooperativas, para o

produtor não ter de vendê-lo pelo preço que o comprador desejar pagar. O comprador

está abusando e jogando o preço para baixo.

Portanto, o produtor pediu ao governo que fizesse o que já foi feito no passado:

estoque regulador. Compra-se o café por meio da Conab. O produtor demonstra que

ele está armazenado num armazém devidamente credenciado pelo Ministério da

Agricultura, recebe o dinheiro da venda e tem o prazo de um ano. Se o preço de

mercado melhorar, terá a opção de vendê-lo e pagar ao Banco do Brasil. Todavia, se

não melhorar, o governo poderá leiloá-lo ou vendê-lo num outro momento, pois tem

caixa para isso. O governo está emprestando para o FMI, mas não tem caixa para

manter funcionando a economia da agricultura brasileira? É claro que tem. É preciso

tomar a decisão e não permitir que o produtor continue sofrendo esse abuso do

comprador, que usa o poder de chegar a esse produtor desesperado, com o título

vencendo no banco e a necessidade de pagar o seu funcionário e a fatura do adubo

usado numa lavoura anual.

Então, há alternativa e deve ser construída dentro do entendimento, através da

análise de todos os aspectos, não apenas de uma parte do problema. Sr. Presidente,

na agricultura e na pecuária todos sofrem. O problema é de calamidade, mas há

saídas, há soluções para isso.

Refiro-me a outro setor que sofre muito com esse problema: é o setor siderúrgico,

setor da metalurgia. Verifica-se, por exemplo, que a Fiat, em razão da redução do IPI

neste primeiro trimestre, bateu recorde de número de veículos vendidos e,

obviamente, tem condição de produzir mais. Mas, curiosamente, o setor siderúrgico -

que está nessa cadeia produtiva porque, afinal, não se fabrica carro sem aço e não

se fabrica aço sem ferro-gusa - está destruído. O Brasil começa a importar aço.

Justamente este país, que se consolidava como uma potência exportadora de ferro-

gusa e de aço, está importando. Temos de ter uma política que proteja a indústria
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nacional, porque é isso que fazem lá fora. Se não tomarmos uma atitude mais rápida,

veremos a indústria de automóveis se reerguer com aço importado, num país que

exporta o minério bruto. Precisávamos de exportar sempre aço, e não, minério bruto,

“commodities”; devíamos exportar também a tecnologia, gerando emprego aqui

dentro.

Portanto, Sr. Presidente, termino dizendo que nos reuniremos agora na Comissão

Especial desta Casa para tratar da nossa preocupação com a crise. Que, de maneira

objetiva, continuemos debatendo o assunto e fazendo uma análise completa ao

verificar as responsabilidades do Estado, do governo federal, da iniciativa privada,

para que encontremos a solução juntos. Muito obrigado, Sr. Presidente.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Alencar da Silveira Jr.) - 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 foi recebido e aprovado, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, o Requerimento nº 3.610/2009, da Comissão

de Transporte. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Fiscalização Financeira - aprovação, na 6ª

Reunião Ordinária, em 8/4/2009, dos Requerimentos nºs 3.510 e 3.531/2009, do

Deputado Luiz Humberto Carneiro; de Assuntos Municipais - aprovação, na 7ª

Reunião Ordinária, em 8/4/2009, dos Requerimentos nºs 3.526/2009, do Deputado

Célio Moreira, 3.549/2009, do Deputado Leonardo Moreira, 3.551/2009, do Deputado

Neider Moreira, e 3.554/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; e do Trabalho -

aprovação, na 6ª Reunião Ordinária, em 8/4/2009, dos Projetos de Lei nºs
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3.033/2009, do Deputado Wander Borges, 3.043/2009, do Deputado Domingos Sávio,

3.046/2009, do Deputado Antônio Júlio, 3.053/2009, do Deputado Carlin Moura,

3.063/2009, do Deputado Deiró Marra, 3.066/2009, do Deputado Célio Moreira,

3.073/2009, do Deputado Mauri Torres, e 3.076/2009, do Deputado Padre João

(Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos

O Sr. Presidente (Deputado Jayro Lessa) - Requerimento dos Deputados Dalmo

Ribeiro Silva, Dinis Pinheiro, Fábio Avelar, Célio Moreira, Alencar da Silveira Jr.,

Jayro Lessa, Domingos Sávio e Gustavo Valadares solicitando seja devolvido ao

Plenário o exame do Relatório Final da Comissão Especial das Serras da Calçada e

da Moeda. A Presidência defere o requerimento, de conformidade com o inciso XXVII

do art. 232 do Regimento Interno.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Sebastião Helvécio solicitando a palavra

pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º, transferi-la ao

Deputado Alencar da Silveira Jr. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador

o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Alencar da Silveira Jr.

O Deputado Alencar da Silveira Jr.* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

telespectadores da TV Assembleia, que criamos há 14 anos para dar transparência a

esta Casa e também para que chegássemos a todos os rincões de Minas Gerais,

estamos ainda solicitando e cobrando a atenção do Ministro Hélio Costa, que esteve

nesta tribuna e garantiu que a Asembleia terá uma TV aberta. Isso dará condição

para que a nossa TV chegue às residências de todos os Municípios e não somente

àquelas, situadas em Belo Horizonte, onde há TV a cabo.

Sr. Presidente, assomo a esta tribuna após participar de dois dias do debate “Minas

combate a crise”. Nenhum dos palestrantes do evento expôs nem analisou o assunto

de que tratarei aqui. O Brasil é um país que vive de falsas promessas. Os discursos

saem vazios. Abusam, principalmente, da boa-vontade e paciência do povo brasileiro.

Venho a esta tribuna para falar sobre um tema discutido há vários anos no Congresso

Nacional, mas que não avança. Os políticos falam, falam, e ficam somente na

palavra. Trata-se da unificação das eleições no Brasil, Sr. Presidente, Srs.

Deputados.
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Nos últimos anos, diversas propostas de emenda à Constituição foram

apresentadas na Câmara Federal com o objetivo de unificar as eleições em todo o

País, para que tenhamos eleições simultâneas dos Chefes dos Executivos Federal,

Estaduais e Municipais, Senadores, Deputados Federais e Estaduais e Vereadores;

porém, com discursos vazios, defenderam a idéia, chegaram a um certo ponto e

estagnaram. O projeto nunca recebeu a atenção devida, Sr. Presidente. A história é

sempre a mesma: quando o projeto de emenda à Constituição entra em pauta,

alguém solicita adiamento da discussão para analisar o parecer, o texto, e fica por

isso mesmo. Assim acontece com vários projetos da reforma política que estão em

tramitação no Congresso.

No caso específico da unificação de mandatos, considerando o momento pelo qual

o País passa, com retração da economia e aumento do desemprego, torna-se ainda

mais urgente a discussão e aprovação dessa proposta. Seguindo o exemplo das

empresas, que estão cortando custos, ajustando sua situação à realidade econômica,

os governos deveriam preocupar-se com os gastos públicos, principalmente porque

esse dinheiro vem do bolso do contribuinte, que sofre com a retração do mercado de

trabalho.

Em Minas, o Governador Aécio Neves, que sempre sai na frente, tomou a decisão

de tratar com mais rigor o custeio de todas as administrações. Portanto, Sr.

Presidente, está passando da hora de o País discutir com seriedade a unificação das

eleições, de modo a reduzir consideravelmente o custo da Justiça Eleitoral. Assim,

haveria também melhor andamento das agendas nas Casas Legislativas, que

praticamente param de dois em dois anos. Quero lembrar e relembrar que em ano de

eleição municipal os parlamentares param para fazer campanha eleitoral e só

pensam na campanha de seus Prefeitos e Vereadores; em ano de eleição estadual e

de eleição para a Presidência da República, esta Casa, o Congresso, os políticos

param e pensam somente na reeleição, na própria sobrevivência e nos mandatos de

cada um dos parlamentares.

De acordo com o TSE, foram gastos R$462.000.000,00 nas últimas eleições,

dinheiro usado apenas para operação de equipamentos, transporte de urnas,

impressão de cadastros de eleitores e relatórios de votação e alimentação de
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mesários.

São gastos R$462.000.000,00 de dois em dois anos. A esse valor podemos incluir

mais R$242.000.000,00 de prejuízo aos cofres públicos, com a isenção de impostos

concedida a emissoras de TV pela transmissão do horário eleitoral. O que poucos

sabem, caros Deputados, é que no Brasil o horário eleitoral gratuito não tem nada de

gratuito. O decreto de 2001 que regulamenta a matéria autoriza as emissoras de TV e

rádio a abater do Imposto de Renda 80% do valor que seria pago por eventual

anunciante no tempo de exibição dos programas políticos. Ou seja, mais uma vez, é o

contribuinte que “paga o pato”.

Nas últimas eleições, cada brasileiro pagou R$1,32 para receber informações sobre

os partidos políticos, uma vez que o Brasil tem cerca de 184 milhões de habitantes.

Somando o custo do TSE com o montante que deixa de ser arrecadado pela Receita

Federal, podemos concluir, caros Deputados, que as eleições municipais de 2008

custaram R$704.000.000,00 aos cofres públicos. Para que vocês, telespectadores da

TV Assembleia, tenham idéia da magnitude dessa cifra, basta mencionar que esse

dinheiro seria suficiente para o governo federal construir 32 mil casas populares.

Hoje, o Programa Lares Geraes, de habitação popular, do governo de Minas Gerais,

tem um fundo com somente R$418.000.000,00. O objetivo é construir 20 mil moradias

até 2011.

Vemos, portanto, que o custo das eleições é bem maior que o povo imagina.

Repito: o governo gasta R$704.000.000,00 a cada dois anos. Outra comparação

interessante que se pode fazer é com o valor investido nas obras do Orçamento

Participativo de Belo Horizonte. De 1993, quando foi lançado o programa, até hoje,

investiram-se R$873.000.000,00 em mais de mil obras espalhadas pela cidade, como

construção de escolas, postos de saúde e criação de áreas de lazer e cultura. O valor

é pouco maior do que o gasto que o governo tem de dois em dois anos para realizar

as eleições. Srs. Deputados, uma eleição custa R$704.000.000,00 aos cofres

públicos.

Para o Projeto Vila Viva, em que a Prefeitura investe em saneamento básico,

remoção de famílias e construção de casas, são gastos R$143.000.000,00. Imaginem

quantas vilas e favelas poderiam ser revitalizadas no Brasil com R$704.000.000,00.
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Em tempos de crise, Sr. Presidente, esse dinheiro daria para pagar o salário de um

mês de nada menos que 1.414.000 trabalhadores, com o salário atual de R$465,00.

Além do custo financeiro para o Brasil, as eleições de dois em dois anos geram um

problema muito sério: a interrupção da agenda de trabalho das Casas Legislativas e

dos governos municipais, estaduais e federal. Em ano de eleição para Governador,

quando um cidadão pede ao Prefeito para fazer uma obra, a resposta é negativa, por

se tratar de ano eleitoral.

Isso significa que a Prefeitura pára, que o Brasil pára. Em ano eleitoral o País pára,

porque o Prefeito fica impedido de fazer uma obra, por se tratar de obra eleitoreira,

que vai cassar o mandato do seu Deputado. A rotina é essa. Além de paralisar os

projetos em andamento, muitas vezes inviabiliza a implantação da política e ações

importantes para os Municípios e para os Estados em todo o País.

O caso se agrava, Sr. Presidente, com os inúmeros ocupantes de cargos eletivos

que disputam eleições de dois em dois anos. Quantos são os Deputados desta Casa

que deixam esta Casa apenas com dois anos de mandato? Ficam um ano aqui,

trabalham, apresentam projetos e, no outro ano, vão fazer política na sua cidade,

elegendo-se Prefeitos e deixando aqui todo o seu trabalho. Quantos projetos

receberam parecer em comissões, que estão aqui e os Deputados já se foram!

Temos que analisar também o caso dos Vereadores que deixam seu mandato nos

Municípios para candidatarem-se a Deputado Estadual ou Federal.

Quero lembrar e relembrar os malefícios de uma eleição realizada de dois em dois

anos. Estamos aqui para solicitar que o Congresso tome uma posição. Se tivermos

uma única eleição de quatro em quatro anos, de cinco em cinco anos, quem tiver

vocação para ser legislador municipal vai ser legislador municipal, o Deputado

Estadual vai ser Deputado Estadual, o Deputado Federal vai ser Deputado Federal, o

Prefeito vai ser Prefeito, o Governador vai ser Governador. É necessário acabar com

esse pula-pula de cargos. Imaginem o custo para o desenvolvimento dos Municípios.

Se um Prefeito deixa seu Município depois de dois anos para se candidatar a

Deputado Estadual ou Federal, até que o Vice-Prefeito tome pé do que está

acontecendo o mandato passa, e o Município pára. Temos também o outro lado, o

Deputado que deixa seu cargo para candidatar-se a Prefeito. Para se ter uma idéia,
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93 Deputados Federais disputaram as eleições para Prefeito e para Vice-Prefeito em

2008. O número representa 20% dos 503 Deputados do Congresso. Nesta Casa o

percentual foi o mesmo. Dos 77 Deputados desta Casa, 17 disputaram as eleições de

2008. E esta Casa pára. Está parando, como o Brasil pára nessa época, em razão do

enorme número de feriados. Está na hora de acabarmos com a hipocrisia e

discutirmos com seriedade. Precisamos nos mobilizar, pressionar o Congresso para

aprovar a unificação das eleições.

Há quem diga que a unificação das eleições vai confundir a cabeça dos eleitores

pelo enorme número de candidatos. Mas quero lembrar que com a urna eletrônica só

vamos acrescentar dois nomes: Vereador e Prefeito. O povo brasileiro sabe o que vai

fazer. A vantagem das unificações seria o fortalecimento dos partidos políticos.

Sr. Presidente, Deputados, com a unificação das eleições vamos acabar com o que

acontece hoje. O PT se coliga, na Câmara, com o PMDB, mas, em qualquer

Município, o PMDB é brigado com o PT. Isso vai acabar, a unificação das eleições vai

fortalecer os partidos políticos. Teremos verdadeiramente partidos políticos neste

Brasil, não partidos que sirvam exclusivamente para as pessoas filiarem-se,

candidatarem-se e elegerem-se.

Sr. Presidente, pediria mais um tempo para finalizar, já que estou no final do meu

pronunciamento.

Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, amigos, telespectadores da TV

Assembleia, peço, então, que entrem comigo nessa luta. Quem ganhará é o povo

brasileiro. Ninguém agüenta mais eleição de dois em dois anos. Ninguém agüenta

mais campanha política de dois em dois anos. O povo brasileiro não agüenta mais.

Ele tem de ser respeitado. O Congresso tem de tomar pé da situação. Discute-se a

crise, mas ela é política, Sr. Presidente. Estamos criando uma frente popular com

esse escopo. Já tive oportunidade de conversar com vários colegas jornalistas, com

estudantes, com partidos políticos, com todos os segmentos da sociedade sobre essa

questão. Estamos criando uma frente popular pela unificação das eleições.

Colheremos assinaturas em pontos estratégicos de Belo Horizonte, em cidades de

Minas Gerais e em todo o Brasil, para serem entregues aos Presidentes da Câmara

dos Deputados, do Senado e da República. É um movimento que, tenho certeza, dará
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resultado.

São gastos R$704.000.000,00 de dois em dois anos. O Brasil, o povo brasileiro não

suporta e não pode aceitar mais essa situação. Quem quiser informações pode entrar

no “blog” “eleiçõesunificadas.wordepress.com”. Repito, chegou a hora de fazermos

alguma coisa, de solicitar, de pressionar o Congresso. É uma semente que estamos

plantando nesta tribuna. Tenho a certeza de que será uma caixa de ressonância, pois

são gastos R$704.000.000,00 de dois em dois anos. Iremos aos DCEs, aos câmpus,

a fim de conscientizar as pessoas sobre essa questão e mostrar-lhes quanto o Brasil

gasta, além do desperdício que é essa situação. Queremos democracia, mas está na

hora de o Congresso pensar que temos de unificar as eleições neste país.

Para finalizar, Sr. Presidente, quero ser solidário, como jornalista, pois estou

parlamentar, com o companheiro Nélson Batista, que foi agredido no IML de Betim.

Tentaram prendê-lo. Ele, funcionário do jornal “O Tempo”, estava no trabalho. Pelo

fato de ter mostrado a realidade, a polícia o prendeu. Queriam levá-lo para o Ceresp.

Quero ser solidário com esse companheiro. Será que estamos voltando à ditadura, à

repressão contra a imprensa? Será que não podemos mostrar a realidade? Foi um

absurdo o que aconteceu. Pelo fato de mostrar a realidade de uma repartição pública,

a polícia mandou prendê-lo. Não podemos permitir essa situação, Sr. Presidente.

Hoje prendem um colega jornalista, fotógrafo, amanhã estarão aqui dentro desta

Casa prendendo Deputado, acabando com a nossa dignidade e cerceando o que

dizemos aqui. Sou, portanto, solidário com esse companheiro. Peço providências ao

Ministério Público, pois isso não pode acontecer. 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 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, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

senhoras e senhores, telespectadores da TV Assembleia, ontem e anteontem,

participamos ativamente do ciclo de debates “Minas Combate a Crise”, promovido por

esta Casa. Durante o seminário, pairou no ar a preocupação que os Municípios, e não
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só os mineiros, mas também os do Brasil, têm em relação à sua perda de

arrecadação e às políticas compensatórias a serem adotadas. E hoje, ao acordar,

ainda cedo, abrindo o nosso grande jornal dos mineiros, o “Estado de Minas”, deparei

com um brilhante artigo do grande articulista Batista Chagas de Almeida, que traz,

sem dúvida nenhuma, uma das notícias mais auspiciosas dos últimos tempos.

O artigo é tão positivo que peço vênia para ler o seu conteúdo. O Batista Chagas

diz o seguinte: “Lula ligou a locomotiva”. A Oposição vai estrilar. A dama de ferro -

quem diria? - conseguiu amolecer o coração da equipe econômica do governo. Se o

pacote para os Prefeitos já surpreendeu, as tabelas para a Lei de Diretrizes

Orçamentárias - LDO - para o ano que vem deixam os analistas boquiabertos. E as

mudanças nas metas para este ano - eu disse este ano - são ainda mais

estarrecedoras. O governo resolveu abrir o cofre. Projeto de lei em regime de

urgência urgentíssima, que chega ainda nesta semana ao Congresso, vai reduzir

ainda mais o superávit primário para este ano. A meta de 3,8% do PIB - soma das

riquezas produzidas no País - cai para 2,5%. É isso mesmo, o governo terá uma

fortuna para fazer investimentos, com dinheiro que, diferentemente de outros anos,

estava economizando para pagar juros da dívida. A redução será de 0,75% no

superávit da União; 0,5% nas estatais; 0,5% na Petrobras; e 0,05% nos Estados e

Municípios. Só no ano que vem, o superávit volta a 3,3%, como previsto no projeto da

LDO.

O pacote prevê bondades para os Estados. Pelo jeito, sem preconceito de cor

partidária. Daí a dificuldade que a Oposição terá para combater a proposta. O

governo vai atender os Governadores de forma diferente da que fez com os Prefeitos.

Vai liberar os cofres estaduais da contrapartida nas obras federais realizadas em

seus territórios. Com isso o governo federal paga toda a obra e os Estados têm

dinheiro de sobra para investir em mais obras. Por exemplo, suponhamos que o

Governador Aécio Neves tenha de colocar 20% de uma obra de R$100.000.000,00

numa estrada federal. Agora, o Tesouro Nacional vai pagar os R$100.000.000,00 e

Minas Gerais terá os R$20.000.000,00 que teria de aplicar para fazer outra estrada

ou duplicar um novo trecho. Alguém vai reclamar?

Na verdade, o Presidente Lula acionou a locomotiva que pretende puxar os vagões
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capazes de tirar o Brasil da estagnação econômica provocada pela crise internacional

e, com isso, alavancar a candidatura da Ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, à

Presidência da República. Dinheiro não vai faltar.”

Esse artigo, Sr. Presidente, é muito ilustrativo, pedagógico, e mostra a

responsabilidade e a justeza com que o Presidente Lula vem tratando o

enfrentamento da crise internacional. O Presidente Lula já havia atendido ao pedido

dos Prefeitos, quando acatou uma emenda apresentada pela Bancada do PCdoB, em

Brasília, a qual determinava que a cota de repasse mensal do FPM não poderia ser

inferior à de 2008.

Lembro que em 2008 estávamos no auge do crescimento econômico. O repasse

mínimo foi congelado por meio do teto máximo. Como diz o Ministro Lúcio: “Congelou

no tempo das vacas gordas”. Então os Municípios terão a garantia do repasse do

FPM. E agora o Presidente Lula atenderá àquilo que é uma demanda histórica deste

país. Isso representa uma vitória da forma de governar deste governo e também da

sua forma de ver como se governa, porque atacou o grande gargalo que é o superávit

primário, a origem da falência do sistema que estava em curso no mundo, o sistema

especulativo “financeirizado”. O que era o superávit primário? O Brasil reservava e

reserva, por ano, R$200.000.000.000,00 somente para pagar o serviço da dívida aos

especuladores da Bolsa de Valores e o capital financeiro especulativo, que entrava

em um dia no Brasil e saía no outro. Esse dinheiro era destinado a garantir o lucro

dos especuladores. Ao reduzir esse superávit primário de 3,5 para cerca de 2,

teremos dinheiro para investimento no País. Isso é o mais importante.

Para que quem está me ouvindo possa entender, imaginem uma obra de parceria

entre o governo federal e o governo do Estado - por exemplo, a duplicação da BR-

381. Pelo sistema da parceria, o governo federal entra com uma parcela e o governo

do Estado deve complementá-la. Conforme o exemplo que foi dado aqui, se o

governo entra com R$80.000.000,00, o governo do Estado deveria entrar com

R$20.000.000,00. Vejam a maestria da proposta: a partir de agora o governo federal

entrará com R$100.000.000,00, com a totalidade dos recursos. Por fim, aqueles

R$20.000.000,00 que competiam ao Estado e ao Município serão investidos em

obras. É assim que alavancaremos o crescimento econômico. Assim enfrentaremos a
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crise internacional: alavancando o desenvolvimento deste país por meio do

investimento público. Mais uma vez, o Presidente Lula confirma sua competência e

compromisso com o Brasil e mostra que é o melhor Presidente da história deste país

nos últimos anos. Então estamos caminhando, sim, para enfrentar a crise e sair dela

utilizando a política do investimento, da valorização do Estado como indutor do

crescimento econômico.

Durante o debate de combate à crise fizeram ao Secretário de Desenvolvimento

Econômico de Minas Gerais a grande pergunta que não se cala: qual é o pacote do

governo Aécio Neves para o enfrentamento da crise? Os mineiros querem saber

como se dará a contribuição do Estado de Minas Gerais para que os Municípios

saiam dessa crise. Tivemos ontem, com muita maestria, cerca de 700 Municípios que

fecharam suas portas em protesto justo pela política de compensação. Mas queremos

saber. Não adianta cobrar somente do governo federal e do Presidente Lula. Deve-se

cobrar, sim, e o Presidente Lula tem dado as respostas, mas queremos saber dos

Prefeitos. Não vamos cobrar do governo de Minas Gerais a política de compensação

das perdas dos Municípios? Não vamos cobrar do governo de Minas Gerais uma

política, por exemplo, para compensar os gastos que os Prefeitos e as Prefeituras

têm com a Polícia Militar e sua gasolina, com aluguel da Polícia Civil, com telefone

das polícias e com o Corpo de Bombeiros? Muitas vezes o Município gasta muito com

aquilo que não é sua obrigação, mas sim do Estado. Este precisa fazer também uma

política de compensação desses gastos.

Não vamos cobrar, por exemplo, vários Municípios que mantêm o ensino de 2º

grau, o ensino médio ou o profissionalizante mantido pelos cofres do Município,

como, por exemplo, em Contagem, onde a nossa Fundação de Ensino, a Funec, é

mantida pelos cofres do Município, mas é obrigação originária do Estado. O Estado

tem de ter uma política para compensar esses Municípios pelas perdas que ele está

causando.

Sr. Presidente, fiquei muito satisfeito com a postura dos empresários que estavam

no seminário, que mostraram uma visão otimista; de forma muito especial, foi a visão

otimista do Presidente da Fiat na América Latina, Cledorvino Belini, que demonstrou

por “a” mais “b” que, se o mundo se resumisse na Fiat Automóveis de Betim, não
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haveria crise no mundo. Porque, apesar de uma pequena diminuição no número de

veículos vendidos em outubro do ano passado, o fosso da crise, rapidamente essa

política foi recuperada, e a Fiat voltou a vender os seus automóveis. São palavras do

Presidente da Fiat: “Em março de 2009, a Fiat bateu recordes de produção e venda

de veículos no País”. Ele estava muito otimista, dizendo, aliás, que o País tem

potencial para produzir mais 100 milhões de automóveis. Não houve crise para eles.

Agora o que precisamos perguntar para o Sr. Belini, Presidente da Fiat, é por que, ao

primeiro sinal de crise, foi o primeiro a demitir 5 mil trabalhadores do Grupo Fiat. Eles

não reporão esses empregos, pois a recuperação da economia dele já veio, a venda

dos veículos já voltou. E o emprego? Temos de ter o mesmo nível de empregos que

tínhamos antes. Essa é a cobrança que temos de fazer. Essa é a forma que temos

para sair realmente dessa crise. Cada qual tem de ceder um pouco; não pode ficar

apenas nas costas do trabalhador ou dos postos de trabalho. Também utilizam o

discurso da crise para demitir os nossos trabalhadores, e não é porque a empresa

não agüentava manter os postos de trabalho, pois, quando se demite um trabalhador

- e nisto o Ministro do Trabalho Carlos Lupi foi muito claro -, na prática o empresário

ganha com isso. Porque, se precisa recontratar mais à frente, ele o faz com a mão-

de-obra mais barata e com menos encargos. Essa é a grande questão. O Presidente

da Fiat mostrou um dado muito interessante, por meio de gráficos e tabelas. A

redução do IPI, sem dúvida nenhuma, reduziu a arrecadação do governo federal na

alíquota desse imposto, uma redução pequena e irrisória, mas o Presidente da Fiat

mostrou também que, com a redução do IPI, com o retorno da venda de automóveis

em Minas Gerais, aumentou a arrecadação de ICMS, o principal imposto que o

Estado de Minas Gerais arrecada. Quando se compram mais carros, quando se

vendem mais carros, paga-se mais ICMS. Esse imposto, em Minas Gerais,

aumentou. Minas não teve perdas com o seu principal imposto. Essa realidade foi

colocada no seminário. Acredito e estou convencido de que a crise apresenta

possibilidades. O governo do Presidente Lula tem tomado atitudes concretas, sérias e

eficazes para o enfrentamento da crise. Esperamos que agora o governo do Estado

faça o mesmo.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Deputado Carlin, eu estava aguardando
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o encerramento do seu pronunciamento. Acredito que todos nós, cada um a seu

estilo, com seu empenho e no seu nível de competência governamental, estamos

preocupados e empenhados em achar soluções que possam não só amenizar, mas

também solucionar uma série de problemas que estão afetando o povo brasileiro.

Precisamos ter um espírito tal, que não nos permita às vezes, no calor dos debates,

caminhar aqui para confrontos que não nos ajudem a achar a solução dos problemas.

Precisamos de ações concretas.

Verificando que não há número regimental, gostaria de agradecer ao nobre

Deputado Carlin Moura a concessão do aparte e pedir a V. Exa., Presidente, que, tão

logo o Deputado Carlin Moura conclua o seu pronunciamento, encerre, de plano, a

reunião porque não há número regimental para a continuação dos trabalhos. Além do

mais, todos os que aqui estão já fizeram uso da palavra. Do contrário, vamos apenas

repetir aquilo em que acreditamos, e nós podemos fazer mais que falar. Podemos,

cada um de nós, a sua forma, buscar algumas ações concretas.

Portanto, agradeço ao nobre Deputado e peço ao Sr. Presidente que encerre, de

plano, a reunião, por não haver número regimental.

O Deputado Padre João (em aparte)* - Presidente, eu estava inscrito para falar,

assim como o próprio Deputado Domingos Sávio; portanto, se o pedido do Deputado

Domingos Sávio for atendido, esta Casa vai abrir um precedente de desrespeito aos

Deputados inscritos. É um precedente que passará a valer.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Sr. Presidente, na semana passada, eu

estava inscrito para falar, quando o nobre Deputado Weliton Prado pediu o

encerramento da reunião. Tenho o maior respeito pelo Deputado Padre João, mas o

Regimento é soberano.

O Deputado Carlin Moura* - Presidente, eu gostaria de concluir antes que o

Deputado Padre João continuasse a sua fala.

Gostaria de ponderar ao ilustre Deputado Domingos Sávio que ele também está

inscrito para falar pelo art. 70, assim como o igualmente ilustre Deputado Padre João.

Deputado Domingos Sávio, faço um apelo a V. Exa., porque estamos tratando de um

tema de fundamental importância. Este é o momento de se discutirem as saídas para

a crise. Não podemos fugir desse debate.



____________________________________________________________________________
808

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Para lhe responder, informo que, neste

momento, a comissão especial encontra-se reunida, e gostaria de convidar os nobres

Deputados a participar dessa reunião, pois o que está em discussão é uma agenda

objetiva para trazer os Prefeitos, as lideranças sindicais e a sociedade, a fim de

darmos seqüência ao seminário que a Assembleia realizou. Portanto, não há nenhum

impedimento para o debate, apenas gostaria de fazer uso do Regimento de uma

maneira absolutamente legítima.

Além do mais, relembro ao nobre Deputado Padre João que não se trata de

nenhum precedente. Parece-me que foi na semana passada, eu estava inscrito,

ansioso para me manifestar, quando o Deputado Weliton Prado, ao término de seu

discurso, mesmo sabendo de minha inscrição, pediu o encerramento, até porque não

havia mesmo quórum. E, agora, estamos aqui, quatro Deputados no Plenário, e todos

já usamos da palavra, por isso insisto, em termos regimentais, que me assiste razão.

Isso não vai impedir que continuemos o nosso debate. Reitero o meu pedido de

encerramento de plano.

O Deputado Carlin Moura* - Sr. Presidente, concluindo a minha fala, insisto que a

reunião não seja encerrada, porque isso não contribui em nada para o debate. É a

oportunidade de ouvir a todos. Posteriormente, vamos participar das outras reuniões.

Também está acontecendo uma reunião na Comissão de Esportes para discutir

justamente a execução Orçamentária. Deixo um protesto veemente, caso esta

reunião seja encerrada, porque faço questão de ouvir a palavra do ilustre Deputado

Padre João.

Sr. Presidente, muito obrigado pela atenção. Obrigado, telespectadores da TV

Assembleia.

* - Sem revisão do orador.

Questões de Ordem

O Deputado Domingos Sávio - Solicito que se cumpra o Regimento Interno, com o

encerramento, de plano, da reunião.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, quero deixar registrado que este Plenário,

graças a uma ação do Líder da Maioria, Deputado Domingos Sávio, não mais irá

funcionar sem quórum. Já não se votará requerimento sem quórum.
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O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, agora vamos funcionar sob a

ameaça do Padre João?!

O Deputado Padre João - Não se trata de ameaça.

Encerramento

O Sr. Presidente (Deputado Alencar da Silveira Jr.) - 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

quarta-feira, dia 22, às 9 e 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 22/4/2009.). Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.706/2008

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

De autoria dos Deputados Gilberto Abramo, Sávio Souza Cruz e Adalclever Lopes,

o Projeto de Lei nº 2.706/2008 tem por objetivo alterar a Lei nº 15.424, de 30/12/2004,

que dispõe sobre a fixação, a contagem, a cobrança e o pagamento dos

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.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 28/8/2008, a proposição foi encaminhada às

Comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, para parecer.

Conclusão

Concluímos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.706/2008 na forma do

Substitutivo nº 2, a seguir redigido e pela rejeição do Substitutivo nº 1 e do projeto

original.

SUBSTITUTIVO Nº 2

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
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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. 1º - O inciso I do art. 7º da Lei nº 15.424, de 30 de dezembro de 2004, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 7º - ...

I - traslado, anotações e comunicações determinadas por lei, necessárias à

realização do ato notarial ou de registro.”.

Art. 2º - O § 2º do art. 8º da Lei nº 15.424, de 30 de dezembro de 2004, passa a ter

a seguinte redação:

“Art. 8º - ...

§ 2º - A constituição do gravame de alienação fiduciária em garantia sobre veículos

automotores deverá ser efetivada pelo registro no Cartório de Registro de Títulos e

Documentos do domicílio do devedor, sem o que fica vedada a expedição de CRV de

veículo automotor com anotação do referido gravame, o mesmo se aplicando aos

demais gravames incidentes sobre veículos automotores, previstos nos arts. 1.462,

do Código Civil Brasileiro, 127 e 129, da Lei dos Registros Públicos, visto serem estes

da atribuição registral exclusiva das serventias de Registro de Títulos e Documentos.

I - objetivando dar cumprimento ao disposto neste parágrafo, fica o órgão estadual

de trânsito autorizado a formalizar os convênios que se fizerem necessários com

entidade representante dos Cartórios de Registro de Títulos e Documentos, com o fito

de que estes entes prestadores de serviços públicos possam desincumbir-se das

atribuições que lhes foram outorgadas com segurança jurídica e eficiência.

II - a cobrança dos atos registrais previstos neste parágrafo observará os limites da

tabela 5.7 de emolumentos desta lei;

Art. 3º - O art. 10 da Lei nº 15.424, de 30 de dezembro de 2004, passa a vigorar

com as seguintes alterações:

“Art. 10 - ...

§ 1º - A averbação com conteúdo financeiro será assim considerada quando

implicar majoração do valor do contrato ou da dívida constante no registro, em virtude
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da liberação de um crédito suplementar, bem como quando alterar o objeto da

matrícula ou transcrição.”;

“§ 3º - ...

XIII - nas escrituras de inventários e partilhas, os emolumentos serão cotados

tomando-se por base o valor total do monte a ser partilhado, não se considerando

para esse efeito a meação do cônjuge sobrevivo.”;

“§ 4º - ...

VII - nas alienações de frações ideais de um mesmo imóvel será cotado apenas um

ato, independentemente do número de alienantes ou de adquirentes.”;

“§ 6º - As escrituras de separação e divórcio nas quais não haja partilha de bens ou,

se houver, a meação for respeitada, e as de reconciliação, união estável e união

homoafetivas serão cotadas de acordo com a tabela 1.1. Havendo excesso de

meação em favor de um dos cônjuges, será cotado outro ato, observando-se, neste

caso, o valor atribuído pela Fazenda Pública para cobrança do imposto respectivo.”.

Art. 4º - O art. 15 da Lei nº 15.424, de 2004, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 15 - Na cobrança de emolumentos devidos por atos relativos ao Sistema

Financeiro da Habitação utilizando recursos do FGTS, haverá redução de 50%

(cinqüenta por cento) nos emolumentos, bem como na Taxa de Fiscalização

Judiciária.

Parágrafo único - Ficam reduzidos em 50% (cinqüenta por cento) os emolumentos e

a Taxa de Fiscalização Judiciária - TFJ - relativamente aos atos de averbação de

construção e aquisição de casa própria com área construída de até 70 m² (setenta

metros quadrados), quando vinculados a programa habitacional federal, estadual ou

municipal destinado a pessoa de baixa renda, com participação do poder público.”.

Art. 5º - O art. 20 da Lei nº 15.424, de 30 de dezembro de 2004, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 20 - Fica isenta de emolumentos e da Taxa de Fiscalização Judiciária a prática

de atos notariais e de registro:

I - para cumprimento de mandado e alvará judicial expedido em favor de

beneficiário da justiça gratuita, amparado pela Lei Federal nº 1.060, de 5 de fevereiro
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de 1950, nos seguintes casos:

a) nos processos relativos a ações de investigação de paternidade e de pensão

alimentícia;

b) representado por Defensor Público Estadual ou advogado dativo designado nos

termos da Lei nº 13.166, de 20 de janeiro de 1999;

c) nos termos do art. 6º da Lei Federal nº 6.969, de 10 de dezembro de 1981;

d) nos termos do § 2º do art. 12 da Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001;

e) quando a parte não estiver assistida por advogado, nos processos de

competência dos Juizados Especiais de que tratam as Leis Federais nºs 9.099, de 26

de setembro de 1995, e 10.259, de 12 de julho de 2001;

II - a penhora ou o arresto, nos termos do inciso IV do art. 7º da Lei Federal nº

6.830, de 22 de setembro de 1980;

III - a escritura e o registro de casa própria de até 60 m² (sessenta metros

quadrados) de área construída, quando vinculada a programa habitacional federal,

estadual ou municipal destinado a pessoa de baixa renda, com participação do poder

público;

IV - de interesse da União Federal, nos termos do Decreto-Lei nº 1.537, de 13 de

abril de 1977.

§ 1º - São ainda isentos de emolumentos e de Taxa de Fiscalização Judiciária a

entidade de assistência social assim reconhecida pelo Conselho Estadual de

Assistência Social, nos termos da Lei nº 12.262, de 23 de julho de 1996, observado o

disposto no § 2º deste artigo, relativamente aos atos de:

I - autenticação de documentos;

II - registro de seus atos constitutivos, inclusive alterações.

§ 2º - A isenção prevista no parágrafo anterior é dirigida às entidades que

efetivamente prestam serviços de assistência social no cumprimento dos objetivos

previstos nos incisos I a V do art. 3º da Lei nº 12.262, de 23 de julho de 1996, não se

aplicando às entidades mantenedoras cujas sedes funcionem apenas como escritório

administrativo, sem atuar diretamente na área da assistência social.

§ 3º - A concessão da isenção de que trata a alínea “b” do inciso I deste artigo fica

condicionada a pedido formulado pela parte perante o oficial, no qual conste a
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expressa declaração de que é pobre no sentido legal e que não pagou honorários

advocatícios, para fins de comprovação junto ao Fisco Estadual.”.

Art. 6º - O § 3º do art. 33 da Lei nº 15.424, de 30 de dezembro de 2004, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 33 - A gestão e os devidos repasses dos recursos serão realizados por

comissão gestora integrada por quatro membros efetivos e respectivos suplentes,

assim distribuídos:

I - um representante indicado pela Associação dos Notários e Registradores do

Estado de Minas Gerais - Anoreg-MG;

II - três representantes indicados pelo Sindicato dos Oficiais do Registro Civil das

Pessoas Naturais do Estado de Minas Gerais - Recivil.

§ 2º - A comissão escolherá, entre seus membros, um coordenador, cujas funções

serão definidas em regimento interno a ser elaborado no prazo de trinta dias de sua

instalação.

§ 3º - Os integrantes da comissão serão indicados pelas respectivas entidades ao

Recivil, devendo a primeira indicação ocorrer no prazo máximo de cinco dias após a

sanção desta lei, e as demais, nos prazos definidos nos estatutos de cada entidade.”.

Art. 7º - O art. 34 da Lei nº 15.424, de 30 de dezembro de 2004, passa a ter a

seguinte redação:

“Art. 34 - A destinação dos recursos previstos neste capítulo atenderá à seguinte

ordem de prioridade, havendo disponibilidade de saldo, após a dedução dos custos

operacionais, de 10% (dez por cento) da arrecadação:”

II - complementação de receita bruta mínima mensal das serventias deficitárias de

todas as especialidades, até o limite de R$780,00 (setecentos e oitenta reais) por

serventia.”.

Art. 8º - O art. 37 da Lei nº 15.424, de 30 de dezembro de 2004, passa a ter a

seguinte redação:

“Art. 37 - Em caso de superávit dos valores destinados à compensação dos

registradores civis das pessoas naturais e à complementação da receita bruta mínima

mensal das serventias deficitárias, o excedente será aplicado segundo critérios

definidos pela comissão gestora, com:
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I - o objetivo de compensação gradativa dos atos gratuitos praticados em

decorrência da Lei Federal nº 9.534, de 10 de dezembro de 1997, que ainda não

tenham sido compensados;

II - o aprimoramento dos serviços de registro civil das pessoas naturais;

III - a compensação dos atos gratuitos praticados por todas as especialidades em

decorrência de lei;

IV - a ampliação do valor da receita bruta mínima mensal paga nos termos do inciso

II do art. 34, observado o limite de até 1.100 (mil e cem) Ufemgs;

V - a ampliação dos valores pagos a título da gratuidade do registro civil das

pessoas naturais até o valor de R$50,00 (cinqüenta reais) para os atos de

nascimentos e óbitos e o valor da tabela para os casamentos;

VI - a ampliação dos valores pagos a título da compensação da gratuidade de todas

as especialidades até o valor dos emolumentos fixados pela tabela;

VII - o custeio de ações sociais realizadas pelo Sindicato dos Oficiais do Registro

Civil das Pessoas Naturais - Recivil -, em parceira com entidades congêneres, ou

com o Poder Executivo Federal, Estadual ou Municipais, na erradicação do sub-

registro do Estado de Minas Gerais, ou de promoção da cidadania, mediante a

obtenção da documentação civil básica.”.

Art. 9º - A Tabela 1 da Lei nº 15.424, de 30 de dezembro de 2004, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“(...)

4 - (...)

a) relativa à situação jurídica sem conteúdo financeiro, de procurações genéricas e

de subestabelecimento de procurações.

f.1) revogada

f.3) em causa própria, para alienação de bens, os mesmos valores finais ao usuário

previsto na alínea “b”.

g) revogada.”.

Art. 10 - A Tabela 3 da Lei nº 15.424, de 30 de dezembro de 2004, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“(...)



____________________________________________________________________________
815

Nota V - Havendo interesse das administrações públicas federal, estadual e

municipal, os tabelionatos de protesto de títulos e outros documentos de dívida

deverão recepcionar, para protesto comum ou falimentar, as certidões da dívida ativa,

devidamente inscrita, independentemente de prévio depósito dos emolumentos, das

taxas ou de qualquer outra despesa. Poderão os tabelionatos de protestos de títulos e

outros documentos de dívida receber sem o prévio depósito dos emolumentos, das

taxas ou de quaisquer outras despesas, os títulos ou documentos de dívidas previstos

no art. 1º da Lei nº 9.492, de 10 de setembro de 1997, cujos valores serão pagos na

forma prevista no item 5, letra "a".

Nota VI - Para o envio de títulos e documentos de dívida por sistemas de

computação, gravação eletrônica de imagem ou quaisquer outros meios de

reprodução, deverá ser feito diretamente ao Tabelionato de Protesto ou por meio de

associação de classe, cabendo as respectivas despesas ao apresentante.”.

Art. 11 - A Tabela 4 da Lei nº 15.424, de 30 de dezembro de 2004, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“(...)

1 - (...)

q) Para averbação de penhora e certidão do art. 615-A do CPC, sobre imóveis:

5 - (...)

a.3) pelo registro do loteamento, considerando o valor total do empreendimento;

f) de arresto ou seqüestro de imóveis;

“Nota I - Consideram-se atos com conteúdo financeiro aqueles referentes à

transmissão, à divisão ou à atribuição de unidades e demarcação, a qualquer título,

da propriedade ou domínio útil, aqueles constitutivos de direitos reais, as constrições

judiciais decorrentes de penhora, arresto ou seqüestro de imóveis, as instituições e

especificações de unidades em condomínio e os loteamentos.

Nota III - Na cobrança de emolumentos devidos por atos relativos ao Sistema

Financeiro da Habitação, utilizando recursos do FGTS haverá redução de 50%

(cinqüenta por cento) nos emolumentos, bem como na Taxa de Fiscalização

Judiciária.

Nota X - Nos procedimentos administrativos de retificação de registro previstos no
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inciso II do art. 213 da Lei nº 6.015, de 1973, serão cobrados os mesmos valores da

Tabela 4, número 5, letra “e”.”

Nota XI - No caso de hipotecas garantidoras de cédulas de crédito rural, o valor dos

emolumentos é reduzido a 50% (cinqüenta por cento) dos valores da alínea “e” do

item 5 da tabela 4, respeitado o disposto no inciso XI do § 3º do art. 10 da Lei nº

15.424, de 30 de dezembro de 2004, para efeito de seu enquadramento na referida

tabela.”.

§ 1º - Os emolumentos dos atos praticados em razão da alínea “q” do item 1 serão

cobrados de acordo com os valores fixados para os emolumentos da alínea “f” do

item 5 da Tabela 4.

§ 2º - Os emolumentos dos atos praticados em razão da alínea “a.3” do item 5 da

Tabela 4 serão cobrados de acordo com os valores fixados para os emolumentos da

alínea “e” do item 5 da Tabela 4.

Art. 12 - A Tabela 5 da Lei nº 15.424, de 30 de dezembro de 2004, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“(...)

 1 - averbação:

a) de documento que afete o registro ou pessoa nele interessada, de quitação e de

qualquer documento não especificado, com ou sem conteúdo financeiro e para

cancelamento de registro ou averbação sem conteúdo financeiro, sendo R$3,27,

R$1,03 e R$4,30, para o valor dos emolumentos, para a Taxa de Fiscalização

Judiciária e para o valor final ao usuário;

2 - certificado:

5 - (...)

c) registro de documento, em meio eletrônico, para simples conservação,

compreendendo nesse caso somente documento cujo prazo de validade do negócio

jurídico nele expresso já tenha se expirado e esteja quitado, independente do valor

desse negócio, por folha (valor total, por página), R$0,20, R$0,10 e R$0,30,

respectivamente para o valor dos emolumentos, da Taxa de Fiscalização Judiciária e

do valor final ao usuário;

6 - cartas de notificação (inclui todos os atos registrais, por pessoa, e traslado na
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íntegra ou por extrato, excluídas as despesas de transporte e outros para

cumprimento):

a) urbana e suburbana, sendo R$23,10, R$11,90, R$35,00, respectivamente para o

valor dos emolumentos, da Taxa de Fiscalização Judiciária e do valor final ao usuário;

b) outros municípios da comarca, sendo R$27,72, R$14,28 e R$42,00

respectivamente para o valor dos emolumentos, da Taxa de Fiscalização Judiciária e

do valor final ao usuário;

7 - Registro de veículo automotor: 

a) registro ou averbação de contrato de alienação fiduciária, "leasing", penhor ou

reserva de domínio sobre o valor financiado;

Nota II - Em contratos envolvendo bens patrimoniais, sem valor declarado, o

registro de que trata o número 5 desta Tabela será cobrado tendo como parâmetro

para enquadramento nesta tabela o valor de R$4.800,00 (quatro mil e oitocentos

reais) caso seja por prazo indeterminado; sendo por prazo determinado, o parâmetro

para enquadramento nesta tabela corresponderá ao valor de R$380,00 (quatrocentos

reais) multiplicado pelo número de meses de vigência do contrato, até o limite de

R$4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais).

Nota III - O valor das notificações extrajudiciais engloba todos os atos que a

compõem, tendo em conta apenas um notificado. Cada notificado a mais terá

acrescido o valor de intimação e certidão, já previstos na tabela 5. O Registrador

poderá, ainda, cobrar despesas de transporte, correios e outras despesas

necessárias para cumprimento das notificações.

Nota IV - O registro de documentos previsto no item 5.5.C visa somente à

conservação deles, não enquadrando nesse item os negócios jurídicos cuja validade

ainda se encontre em vigor, que se enquadram nos itens 5.1, 5.5.a e 5.5.b e 5.7.”.

Art. 13 - A Tabela 6 da Lei nº 15.424, de 30 de dezembro de 2004, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“(...)

1 - Averbação:

a) de ato ou documento emanado de sociedade, associação ou fundação sem

conteúdo financeiro, para validade contra terceiros, sendo, respectivamente, R$10,32,
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R$3,24 e R$13,56 para o valor dos emolumentos, da Taxa de Fiscalização Judiciária

e do valor final ao usuário;

b) de alteração de contrato, estatuto ou qualquer outro ato constitutivo de

sociedade, associação ou fundação, e de abertura ou cancelamento de filial, sem

conteúdo financeiro, sendo, respectivamente, R$24,51, R$7,71 e R$32,22 para o

valor dos emolumentos, da Taxa de Fiscalização Judiciária e do valor final ao usuário;

c) de alterações de contrato; estatuto ou qualquer outro ato constitutivo de

sociedade, associação ou fundação; de abertura ou cancelamento de filial; ato ou

documento para validade contra terceiros ou para integrar registro, com conteúdo

financeiro, sendo seus valores, respectivamente para os emolumentos, para a Taxa

de Fiscalização Judiciária e para o valor final ao usuário, até a faixa de R$11.670,00,

R$63,44, R$19,95 e R$83,39; de R$11.647,01 até R$34.941,00, R$76,06, R$24,48 e

R$100,54; de R$34.941,01 até R$232.940,00, R$120,44, R$38,76 e R$159,20; de

R$232.940,01 até R$582.350,00, R$164,82, R$53,04 e R$217,86; e, acima de

R$582.350,00, R$202,86, R$65,28 e R$268,14;

4 - (...)

a) registro de título ou documento com conteúdo financeiro, trasladado na íntegra

ou por extrato;

b) de alteração de contrato, estatuto ou qualquer outro ato constitutivo de

sociedade, associação ou fundação, e de abertura ou cancelamento de filial, e de ato

ou documento emanado para validade contra terceiros, sendo R$24,51, R$7,71 e

R$32,22, para o valor dos emolumentos, da Taxa de Fiscalização Judiciária e do

valor final ao usuário;

g) de livro de contabilidade encadernado ou folhas soltas (por conjunto de até 100

folhas), sendo R$11,59, R$0,50 e R$12,09, para o valor dos emolumentos, da Taxa

de Fiscalização Judiciária e do valor final ao usuário;”.

Parágrafo único - Os emolumentos dos atos praticados em razão da alínea “a” do

item 4 da Tabela 6 serão cobrados de acordo com os valores fixados para os

emolumentos da alínea “c” do item 1 da Tabela 6.

Art. 14 - A Tabela 7 da Lei nº 15.424, de 30 de dezembro de 2004, passa a vigorar

com a seguinte redação:
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“(...)

1 - Habilitação para casamento no serviço registral, casamento religioso com efeito

civil e conversão de união estável em casamento, incluindo todas as petições,

requerimentos, arquivamentos e diligências, excluídas as despesas com Juiz de Paz

e publicação de edital em órgão da imprensa, sendo seus valores, respectivamente,

R$110,90, R$16,18 e R$124,08 para os emolumentos, da Taxa de Fiscalização

Judiciária e do valor final ao usuário;

2 - Diligência para Casamento fora do serviço registral, mas na sede do distrito,

excluídas as despesas com Juiz de Paz e transporte e alimentação do Oficial, sendo

seus valores, respectivamente, R$166,69, R$21,44 e R$188,13 para os

emolumentos, da Taxa de Fiscalização Judiciária e do valor final ao usuário;

3 - Diligência para Casamento fora do serviço registral e da sede do distrito,

excluídas as despesas com Juiz de Paz e transporte e alimentação do Oficial, sendo

seus valores, respectivamente, R$261,10, R$33,58 e R$294,68 para os

emolumentos, da Taxa de Fiscalização Judiciária e do valor final ao usuário.”.

Art. 15 - A Tabela 8 da Lei nº 15.424, de 30 de dezembro de 2004, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“(...)

Nota II - Os itens 1, 2 e 4 desta tabela não se aplicam aos Serviços de Registro Civil

das Pessoas Naturais.”.

Art. 16 - A Corregedoria-Geral de Justiça publicará as tabelas de que cuida o Anexo

da Lei nº 15.424, de 30 dezembro de 2004, a qual conterá as alterações introduzidas

por esta lei, em valores atualizados.

Art. 17 - Os notários e registradores de Minas Gerais são autorizados a realizar, no

estabelecimento de suas serventias, além da prática dos atos notariais e registrais

propriamente ditos, as seguintes atividades, ressalvadas as incompatibilidades do art.

25 da Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994:

I - celebração de convênios ou contratos com entidades da administração pública

direta ou indireta da União, dos Estados e dos Municípios, suas autarquias ou

empresas públicas ou empresas por eles controladas, total ou parcialmente, visando

à prestação de serviços públicos ou de utilidade pública;
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II - prestação de serviços públicos ou de utilidade pública, desde que autorizados

por lei federal, estadual ou municipal ou por ato normativo próprio de quem detenha

poder regulamentar de atividade de serviços públicos ou de utilidade pública.

Parágrafo único - O notário ou o registrador deverão encaminhar ao Juiz Diretor do

Foro da sua comarca, por meio de ofício descritivo das atividades, cópia do contrato

ou do convênio firmado nos termos deste artigo.

Art. 18 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos as

alterações dos arts. 1º, 2º, 8º, 9º, 10, 11, 12, 13 e 14 a partir de 1º de janeiro de 2010.

Sala das Comissões, 16 de abril de 2009.

Adalclever Lopes, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Délio Malheiros (voto

contrário) - Irani Barbosa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.725/2008

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

De autoria do Deputado Délio Malheiros, o projeto de lei em epígrafe regulamenta

os Serviços de Atendimento ao Consumidor no Estado de Minas Gerais.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, da qual recebeu

parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade com as Emendas nºs 1 a 7,

apresentadas por essa Comissão.

Vem, agora, a matéria a esta Comissão, para receber parecer quanto ao mérito, na

forma do art. 188, c/c o art. 102, IV, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em análise pretende disciplinar os Serviços de Atendimento ao

Consumidor, também conhecidos como SACs, no âmbito do Estado. Nos termos do

projeto, compreende-se por SAC “o serviço telefônico com a finalidade de atender às

demandas dos consumidores referentes a informação, reclamação, cancelamento de

contrato, solicitação, suspensão ou cancelamento de serviço”.

O projeto define o conceito e o objetivo do serviço de atendimento ao consumidor;

estipula regras de acessibilidade do consumidor ao serviço, de qualidade do

atendimento, de acompanhamento e de resoluções de demandas, de cancelamento

dos serviços; determina tempos máximos de espera nas ligações e prevê sanções
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para os fornecedores que não cumprirem os seus comandos.

É de ressaltar que o desgaste ocasionado aos consumidores que utilizam os SACs

havia muito estava a reclamar uma intervenção do poder público, com o objetivo de

regulamentar a matéria. Não são poucas as reclamações de consumidores que não

conseguem cancelar serviços pela via telefônica ou que esperam por horas o

atendimento telefônico, que nem sempre se dá a contento. A complexidade das

relações de consumo inerentes ao mundo moderno e capitalista fez com que os

SACs se tornassem peça indispensável à agilidade na prestação de serviços e na

venda de produtos, bem como na prestação de informações ao consumidor.

Não se pode negar que as duas partes - consumidor e fornecedor - se beneficiam

desse instrumento de prestação de serviço; todavia, o atendimento realizado pelos

SACs vem gerando inúmeros problemas e grande insatisfação por parte dos

consumidores. Como bem ressaltou o parecer da Comissão de Constituição e

Justiça, a contratação de serviços pela via telefônica, embora confortável para as

partes envolvidas, “gera uma espécie de despersonalização do fornecedor, deixando

o consumidor em posição extremamente vulnerável. Surge daí a necessidade de que

o Direito venha a regular esta prática na busca do equilíbrio nas relações de

consumo”.

No âmbito federal, foi editado o Decreto nº 6.523, de 31/7/2008, que regulamenta a

Lei nº 8.078, fixando normas gerais sobre os SACs; todavia, a sua aplicação está

restrita aos fornecedores de serviços regulados pelo poder público federal. Também a

Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça publicou, no dia 13 de março

deste ano, a Portaria nº 49, que considera abusiva a prática das empresas de recusar

ou dificultar o envio da gravação dos contatos telefônicos aos consumidores e define

o tempo máximo de espera pelo atendimento prestado por empresas concessionárias

de serviços públicos federais. No caso das concessionárias, o tempo não pode

ultrapassar 60 segundos, ficando, no caso das instituições financeiras e

administradoras de cartão de crédito, a espera limitada a 45 segundos.

A proposição em análise propõe uma regulamentação estadual da matéria, nos

mesmos moldes do referido decreto. O tema nos parece bastante oportuno e esta é a

razão de nos manifestarmos favoravelmente à proposição, que, acreditamos, será
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acolhida não apenas pela sociedade, como também pelos órgãos de defesa do

consumidor, que terão elementos para penalizar as empresas que não se ajustarem à

nova realidade.

A Comissão de Constituição e Justiça conclui pela aprovação da matéria com

algumas emendas para adequar a proposta às exigências da técnica legislativa, bem

como ao ordenamento jurídico vigente. Merece especial destaque a Emenda nº 1,

que deu nova abrangência ao art. 1º do projeto. O referido artigo pretendia que o

disposto no projeto de lei em análise se aplicasse às empresas de telefonia fixa,

telefonia móvel, internet, tv a cabo, cartões de crédito e aos bancos comerciais.

Entretanto, como ressaltado pela referida Comissão, os serviços de telecomunicação

e de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos termos do art. 21, incisos XI e XII,

da Constituição Federal, são prestados diretamente ou concedidos pela União, de

forma que não podem ser regulados por norma estadual. Assim, a Emenda nº 1

cuidou de restringir as regras do projeto de lei em análise às empresas, com atividade

no Estado, fornecedoras de produtos ou serviços e às concessionárias de serviço

público estadual. Manifestamo-nos, pois, favoravelmente à referida emenda.

Vale ainda ressaltar que alguns dispositivos da proposição em comento

minudenciam em demasia a aplicabilidade da norma; contudo, consideramos que a

peculiaridade do tema acaba por impor um detalhamento que se mostra necessário à

efetividade da norma. Como exemplo, podemos citar o dispositivo que limita o tempo

máximo para a realização do atendimento ao consumidor. Assim, para conferirmos

maior densidade à norma, optamos por manter o texto proposto com as alterações de

ordem técnica apresentadas pela referida Comissão.

Acolhemos ainda, por a considerarmos oportuna, a proposta de emenda,

apresentada nesta Comissão pelo autor da proposição, Deputado Délio Malheiros,

que determina que os fornecedores somente poderão oferecer o SAC por meio de

“chat”, se o disponibilizarem pela via telefônica. Entendemos que tal disposição

garantirá maior acesso da população aos SACs, cumprindo o objetivo de proteger o

consumidor e garantir o direito à informação, que é um dos pilares da relação de

consumo, conforme dispõe a Lei Federal nº 8.078, de 11/9/90, que contém o Código

de Proteção e Defesa do Consumidor. Apresentamos, assim, a Emenda nº 8, que
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incorpora a referida proposta de emenda, aperfeiçoando-a no que concerne à técnica

legislativa.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.725/2008 com

as Emendas nos 1 a 7, da Comissão de Constituição e Justiça, e com a Emenda nº 8,

a seguir apresentada.

EMENDA Nº 8

Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:

“Art. ... - O atendimento ao consumidor por meio de “chat” na internet somente será

oferecido caso seja disponibilizado atendimento por telefone.”.

Sala das Comissões, 16 de abril de 2009.

Adalclever Lopes, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Irani Barbosa - Délio

Malheiros.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.560/2007

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Juninho Araújo, torna obrigatória para as

construtoras e imobiliárias a especificação da tensão da rede elétrica, nos respectivos

pontos de energia, dos imóveis que serão vendidos e alugados.

A matéria foi aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, apresentado por

esta Comissão.

Retorna, agora, o projeto a fim de receber parecer para o 2º turno, nos termos do

art. 189 do Regimento Interno, cabendo-nos, ainda, elaborar a redação do vencido,

que é parte deste parecer.

Fundamentação

A proposição em análise, conforme disposto em seu art. 1º, pretende obrigar as

imobiliárias e construtoras do Estado a identificar a voltagem dos pontos de energia

elétrica nos imóveis a serem vendidos ou alugados. Na justificação que acompanha o

projeto, argumenta-se que a medida evitaria danos a aparelhos elétricos e

eletrônicos, bem como a ocorrência de acidentes domésticos, e pouparia o

consumidor de prejuízos desnecessários.
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Ao projeto foi apresentado o Substitutivo nº 1, desta Comissão, tornando obrigatória

tal identificação apenas nos imóveis novos cuja voltagem seja diferente da

estabelecida como padrão para o Estado.

Em 2008, projeto com o mesmo teor, que recebeu o nº 569/2007, foi aprovado na

Assembleia Legislativa de Mato Grosso. O Governador desse Estado, porém, opôs

veto total ao projeto, alegando que a implementação da medida poderia gerar custos

significativos, que seriam repassados ao consumidor. Argumentou, também, que o

alegado risco estaria afastado, já que a voltagem adotada pelas concessionárias do

setor para o fornecimento de energia elétrica residencial corresponde ao estabelecido

como padrão para os equipamentos elétricos e eletrônicos à venda no comércio.

A tensão da rede elétrica residencial é determinada pela Associação Brasileira de

Normas Técnicas - ABNT - e varia de região para região. Em Minas Gerais, é de

127V (no uso corrente, fala-se em 110V), podendo ser adaptada para 220V. O fato é

que não há possibilidade de se ter aparelho danificado se ligado em imóvel situado no

Estado. Quando muito, poderia ocorrer funcionamento precário do aparelho. Da

mesma forma, exclui-se a possibilidade de ocorrência de choque elétrico em razão da

diferença de voltagem.

Assim, nos termos do Substitutivo nº 1, consideramos que é razoável tornar

obrigatória a identificação dos pontos de energia elétrica apenas nos imóveis novos,

residenciais ou comerciais, cuja voltagem seja diferente da estabelecida como padrão

para o Estado. Tal providência, além de proteger o consumidor, não irá gerar custos

desnecessários. Dessa forma, ratificamos o nosso entendimento sobre a matéria já

exarado no 1º turno.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.560/2007 na

forma do vencido no 1° turno.

PROJETO DE LEI N° 1.560/2007

(Redação do Vencido)

Torna obrigatória a identificação da voltagem em imóveis novos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O fornecedor de imóvel novo, residencial ou comercial, fica obrigado a
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identificar, nos pontos de energia elétrica, a voltagem quando esta for diferente da

estabelecida como padrão para o Estado.

Art. 2° - O descumprimento do disposto nesta lei su jeita o infrator às penalidades

previstas nos arts. 56 a 60 da Lei Federal n° 8.078 , de 11 de setembro de 1990.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 16 de abril de 2009.

Adalclever Lopes, Presidente - Délio Malheiros, relator - Leonardo Moreira - Irani

Barbosa.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 16/4/2009, as seguintes comunicações:

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva notificando o falecimento do Sr. José Scheffer,

ocorrido em 9/4/2009, em Ouro Fino. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Tiago Ulisses notificando o falecimento do Sr. Fausto Rezende de

Oliveira, ex-Prefeito Municipal de Lagoa da Prata, ocorrido em 11/4/2009, nesse

Município. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Mauri Torres notificando o falecimento da Sra. Natalina do

Nascimento Bernardes, ocorrido em 16/4/2009, em Carmo da Mata. (- Ciente. Oficie-

se.)
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 23 DE ABRIL DE 2009

ATAS

ATA DA 21ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 22/4/2009

Presidência do Deputado José Henrique

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

Fase: Requerimento do Deputado Durval Ângelo; aprovação; verificação de votação;

inexistência de quórum para votação e para a continuação dos trabalhos; anulação da

votação; prejudicialidade do requerimento - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - José Henrique - Dinis Pinheiro - Sargento Rodrigues -

Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende -

André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Braulio Braz - Carlos Gomes - Carlos

Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Delvito Alves - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo -

Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan -

Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite -

Juarez Távora - Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Maria Lúcia Mendonça - Maria

Tereza Lara - Mauri Torres - Padre João - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso -

Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Tiago Ulisses -

Vanderlei Miranda - Wander Borges.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 9h14min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

Ata

- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata
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da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

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

2ª Parte da reunião, em sua 1ª Fase, com a apreciação de pareceres e

requerimentos.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Durval Ângelo solicitando a inversão da

pauta desta reunião, de modo que os Requerimentos n°s 2.936, 2.954, 3.052 e

3.053/2008 sejam apreciados em último lugar. Em votação, o requerimento. As

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

Pausa.) Aprovado.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, solicito verificação de votação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação da

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 da votação por meio do painel eletrônico.

O Sr. Presidente - Votaram apenas 20 Deputados. Portanto, não há quórum para

votação e para a continuação dos trabalhos, motivo pelo qual a Presidência torna a

votação do requerimento do Deputado Durval Ângelo sem efeito e o declara

prejudicado.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já

publicada, e para a extraordinária de hoje, às 20 horas, nos termos do edital de

convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 1º/4/2009

Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e

os Deputados Getúlio Neiva e Vanderlei Jangrossi, membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Gláucia Brandão,
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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 da pauta, a discutir e

votar proposições da comissão e acusa o recebimento da seguinte proposição para a

qual designou o relator citado a seguir: Projeto de Lei nº 3.037/2009 (Deputado

Juninho Araújo), em turno único. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único,

cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 3.036/2008 (relator: Deputado Paulo

Guedes); 3.058/2008 (relatora: Deputado Gláucia Brandão) e 3.032/2009 (relator:

Deputado Getúlio Neiva), que receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 3.493, 3.496 e

3.499/2009. Submetido a discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação

Final do Projeto de Lei nº 782/2007. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. A Presidente

recebe requerimento do Deputado Almir Paraca em que solicita seja realizado debate

público, como parte das comemorações do centenário da artista luso-brasileira

Carmen Miranda. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença 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 abril de 2009.

Gláucia Brandão, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA EXECUÇÃO DAS

PENAS NO ESTADO, EM 2/4/2009

Às 10h11min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Leite,

Vanderlei Miranda, Durval Ângelo, Delvito Alves e Wander Borges, membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João

Leite, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do

Deputado Wander Borges, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
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Presidência informa que a reunião se destina a ouvir convidados que discorrerão

sobre a execução das penas no Estado. A Presidência interrompe a 1ª Parte da

reunião para ouvir a Sra. Vanessa Fusco, Promotora de Justiça, representando o Sr.

Alceu José Torres Marques, Procurador-Geral de Justiça do Estado; o Sr. Estevão

Ferreira Coreto, Defensor Público Federal; a Sra. Marina Lage Pessoa da Costa,

Defensora Pública, e o Sr. Cristiano Maia Luz, Defensor Público de Pouso Alegre,

representando o Sr. Belmar Azze Ramos, Defensor Público-Geral da Defensoria

Estadual; os Srs. Guilherme Augusto de Faria Soares, Superintendente de

Atendimento ao Preso, representando o Sr. Genilson Ribeiro Zeferino, Subsecretário

de Administração Prisional; Alexandre Martins da Costa, Diretor de Articulação do

Atendimento Jurídico da Secretaria de Defesa Social; as Sras. Marlene Alves de

Almeida Silva, Ouvidora do Sistema Penitenciário de Minas Gerais; Cláudia Edna

Calhau de Castro e Andrade, Coordenadora do Núcleo de Gestão Prisional,

representando o Sr. Marco Antônio Monteiro de Castro; Chefe de Polícia Civil do

Estado; o Sr. Marcus Vinícius Cruz, Assessor do Núcleo de Gestão Prisional da

Polícia Civil; as Sras. Dinacarla Gonzaga Piernatei, Conselheira e Coordenadora de

Direitos Humanos, representando o Sr. Rogério de Oliveira Silva, Presidente do

Conselho Regional de Psicologia; Maria de Lourdes Oliveira e Silva, Secretária

Executiva da Pastoral Carcerária da Igreja Católica; Maria do Socorro Sanches

Brandão, Coordenadora da Pastoral Carcerária da Igreja Católica; Mônica Felícia

Peixoto, representante da Capelania Prisional da Convenção Batista Mineira; e os

Srs. Alexandre José Nogueira, Gerente da Apac, representando o Sr. Gustavo

Salazar Botelho, Presidente da Apac - Itaúna; e Cristian Garrido Higuchi, Juiz da

Comarca de Santa Luzia, representando o Sr. Valdeci Antônio Ferreira, Diretor

Executivo da Fraternidade Brasileira de Assistência ao Condenado - FBAC -; que são

convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra aos Deputados

Durval Ângelo e Wander Borges, autores do requerimento que deu origem ao debate,

para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados para

que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,

conforme consta das notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos

ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
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compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Durval

Ângelo em que solicita seja realizada visita à Vara de Execução Criminal da Comarca

de Juiz de Fora, bem como seja realizada audiência pública para discutir a execução

das penas no Estado; e Delvito Alves em que solicita seja realizada visita ao Comitê

Integrado de Política Prisional. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares e dos convidados, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de abril de 2009.

João Leite, Presidente - Durval Ângelo - Wander Borges.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 2/4/2009

Às 14h34min, comparece na Sala das Comissões o Deputado André Quintão,

membro da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado André Quintão, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da

reunião anterior, considera-a aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a

reunião se destina a apresentar, em audiência pública, o balanço das emendas

populares relativas às políticas de atenção aos direitos da criança e do adolescente

apresentadas ao PPAG, bem como a discutir e definir, com os movimentos sociais, as

prioridades de atuação da Frente Parlamentar da Criança e do Adolescente para

2009. Ato contínuo, comunica o recebimento de ofícios (2) do Sr. José Elcio Santos

Monteze, Diretor-Geral do DER-MG, publicados no “Diário do Legislativo” em 19 e

21/3/2009. Neste momento, registra-se a presença dos Deputados Eros Biondini,

Carlin Moura e João Leite, membros da supracitada Comissão. Está presente,

também, a Deputada Gláucia Brandão. A Presidência interrompe a 1ª Parte da

reunião para ouvir as Sras. Andréa Mismotto Carelli, Promotora de Justiça e

Coordenadora do Centro de Apoio Operacional às Promotorias da Infância e da

Juventude de Minas Gerais - CAO-PJIJ-MG; Fernanda Flaviana Souza, Presidente do

Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente de Minas Gerais -

Cedca -; Elvira Mirian Veloso de Mello Consedey, Coordenadora do Fórum Estadual
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de Combate ao Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente - Fectipa -; Dinéia

Domingues, Coordenadora do Fórum Mineiro de Educação Infantil; Regina Helena

Cunha Mendes, Coordenadora do Fórum de Enfrentamento à Violência Doméstica,

Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, e os Srs. Adriano Guerra,

Coordenador da Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Minas

Gerais, e Fábio Feitosa Silva, Vice-Presidente do Conselho Nacional dos Direitos da

Criança e do Adolescente, que são convidados a tomar assento à mesa. O

Presidente, autor do requerimento que deu origem ao debate, passa às suas

considerações iniciais. Logo após, concede a palavra aos convidados para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

das notas taquigráficas. Retira-se da reunião o Deputado André Quintão. O Deputado

Carlin Moura assume a direção dos trabalhos. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença 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 abril de 2009.

João Leite, Presidente - Carlin Moura.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 7/4/2009

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Fábio Avelar,

Sávio Souza Cruz, Gil Pereira, Irani Barbosa e Carlos Gomes, membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Fábio

Avelar, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do

Deputado 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 matéria constante na pauta e discutir e

votar proposições da Comissão. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Anunciada a discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº

2.692/2008, e tendo ela sido encerrada, a Presidência informa que, no decorrer da
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discussão, foi apresentada ao projeto uma emenda do Deputado Sávio Souza Cruz,

que recebeu o nº 1 e será encaminhada ao relator. Submetido a discussão e votação,

é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 2.658/2008. 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 Dalmo Ribeiro Silva em que solicita seja

encaminhado ao BDMG pedido de providência para ampliar a oferta de crédito para a

atividade de silvicultura por meio do Fundo Pró-Floresta; Deiró Marra em que solicita

seja realizada reunião de audiência pública, no Município de Patrocínio, para apurar a

implantação do complexo industrial da empresa Galvani; e Fábio Avelar em que

solicita seja realizada reunião de audiência pública para ouvir o Presidente do

Instituto Estadual de Florestas - IEF - sobre a proposta de redução da Reserva

Biológica Serra Azul, conforme dispõe o Projeto de Lei nº 2.858/2008. A Presidência

acusa o recebimento dos requerimentos dos Deputados Padre João em que solicita

seja realizada reunião de audiência pública para discutir a construção de Pequenas

Centrais Hidrelétricas de Ferradura e Sete Cachoeiras, no Rio Santo Antônio, no

Município de Ferros; e Fábio Avelar (2) em que solicita seja realizada reunião de

audiência pública para discutir as atividades consideradas irregulares por diversas

associações que atuam na região da Pampulha; e para debater questões

relacionadas com os resíduos de naturezas diversas de indústrias mineiras contendo

substâncias perigosas lançadas na natureza. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença 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 abril de 2009.

Fábio Avelar, Presidente - Carlos Gomes.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA,

TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 8/4/2009

Às 10h6min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas Maria Lúcia

Mendonça e Gláucia Brandão e o Deputado Carlin Moura, membros da supracitada
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Comissão. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Maria Lúcia

Mendonça, 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 na pauta

e a deliberar sobre proposições da Comissão. O Presidente acusa o recebimento das

seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos

de Lei nºs 3.095/2009 (Deputada Gláucia Brandão), 3.112/2009 (Deputado Dalmo

Ribeiro Silva) e 3.085/2009 (Deputado Carlin Moura), todos em turno único. Passa-se

à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são

aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 3.028/2009

(relatora: Deputada Gláucia Brandão) e 3.082/2009 (relatora: Deputada Maria Lúcia

Mendonça), que receberam parecer por sua aprovação. Submetido a votação, é

aprovado o Requerimento nº 3.527/2009. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos do

Deputado Padre João em que solicita reunião de audiência pública na Comissão para

debater a grade curricular do ensino médio, e do Deputado Cariln Moura em que

solicita seja realizada reunião de audiência pública para discutir a nova forma de

ingresso nas universidades federais, a universidade nova - uma proposta avançada

para o ensino superior - e o acesso às universidades por meio de cotas de inclusão.

Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 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 abril de 2009.

Carlin Moura, Presidente.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 16/4/2009

Às 9h45min, comparece na Sala das Comissões o Deputado Carlin Moura, membro
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da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Wander Borges.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Carlin Moura, declara aberta a

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

é subscrita pelo membro da Comissão presente. A Presidência informa que a reunião

se destina a realizar reunião de audiência pública para debater o funcionamento do

Nossa Horta, programa de caráter social e comunitário desenvolvido pelo Conselho

Comunitário Unidos pelo Ribeiro de Abreu - Comupra -, nas dependências da Escola

Estadual Bolívar Tinoco Mineiro. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para

ouvir as Sras. Elci Pimenta Santos, Superintendente Regional de Ensino

Metropolitana A; Delze dos Santos Laureano, Procuradora do Município de Belo

Horizonte; Cleuza Lourenço Linhares, Diretora da Escola Estadual Bolívar Tinoco

Mineiro; Geralda Rodrigues, representante dos Participantes do Programa

Agroecologia Nossa Horta; Ana Barros, Assessora da Rede de Intercâmbio de

Tecnologias Alternativas; e os Srs. Valmir Peixoto Costa, Procurador do Estado,

representando José Bonifácio Borges de Andrada, Advogado-Geral do Estado de

Minas Gerais; Vereador Preto do Sacolão, de Belo Horizonte; Edmar Gadelha,

Secretário Executivo do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional;

Itamar de Paula Santos, Presidente do Comupra, e Marcos Luiz da Cunha Jota,

representante da Empresa de Consultoria em Agricultura Urbana, Agroecologia e

Metodologia Participativas - Jota Desenvolvimento Sustentável Ltda., que são

convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, autor do requerimento que

ensejou a reunião, tece suas considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos

convidados para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla

discussão, conforme consta 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, 22 de abril de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gláucia Brandão - Domingos Sávio.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.243/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em epígrafe visa

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Itajubá o imóvel que especifica.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

apresentada.

Agora, vem a matéria a este órgão colegiado, a fim de ser apreciada quanto aos

aspectos financeiros e orçamentários, conforme preceitua o art. 188, combinado com

o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.243/2008 objetiva conferir autorização legislativa para que o

Poder Executivo possa doar ao Município de Itajubá terreno com área de 10.485m², a

ser desmembrado de imóvel localizado na Rua Brasópolis, no Bairro São Judas

Tadeu, nesse Município.

Cabe ressaltar que o parágrafo único do art. 1º da proposição determina que o

imóvel será destinado à instalação de órgãos municipais ligados à preservação do

meio ambiente, em consonância com o interesse daquela comunidade.

Ainda em defesa do interesse coletivo, o art. 2º prevê a reversão do imóvel ao

patrimônio do Estado, se, findo o no prazo de cinco anos contados da lavratura da

escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

A autorização legislativa para a alienação de bem público é exigência da Lei

Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para

elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos

Municípios e do Distrito Federal. No § 2º de seu art. 105, essa norma estabelece que

a movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só pode

ser realizada com a referida autorização.

Portanto, o projeto de lei em análise atende aos preceitos legais que versam sobre

a transferência de domínio de bens públicos, não acarreta despesas para o erário e

não implica repercussão na Lei Orçamentária.
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Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.243/2008, no 1º

turno.

Sala das Comissões, 22 de abril de 2009.

Zé Maia, Presidente - Inácio Franco, relator - Adelmo Carneiro Leão - Juarez

Távora.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.358/ 2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Governador do Estado, visa autorizar o

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER-MG – a

doar ao Estado de Minas Gerais os imóveis que especifica, situados nos Municípios

de Uberlândia e Unaí.

Nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno, foi-lhe anexado o Projeto de

Lei nº 3.104/2009, do Deputado Luiz Humberto Carneiro, que autoriza o DER-MG a

doar ao Município de Uberlândia 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 matéria este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto à

repercussão financeira que poderá originar, conforme dispõe o art. 188, combinado

com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.358/2008 tem como finalidade conferir autorização legislativa

para que o DER-MG possa doar ao Estado de Minas Gerais dois imóveis, ambos com

5.000m². A área do primeiro deles será desmembrada da área total de 288.134m²,

correspondente às glebas 1-3 e 4, situada na Fazenda do Óleo, no Município de

Uberlândia; a área do segundo será desmembrada de terreno com 10.000m², situado

na Quadra 6 do Bairro Santa Luzia, no Município de Unaí.

De acordo com o parágrafo único do art. 1º do projeto, os imóveis destinam-se à

implantação de Núcleos de Gestão Ambiental, da Secretaria de Estado de Meio
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Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – Semad.

Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo nº

1, que autoriza o DER-MG a doar ao Estado apenas o imóvel situado no Município de

Unaí.

Fundamentada no fato de que, no Município de Uberlândia, a Semad já instalou seu

Núcleo de Gestão Ambiental em outro imóvel, a Comissão acatou a pretensão

apresentada pelo Projeto de Lei nº 3.104/2009, anexado à proposição em análise, de

doar toda a área correspondente à Fazenda do Óleo – 288,134m² – àquele ente

federativo, para a construção de habitações populares.

Ressalte-se que ambas as finalidades dadas aos imóveis beneficiam as

comunidades em que se encontram, satisfazendo assim a condição de atender ao

interesse público, que deve nortear os atos da administração pública. Além disso, o

substitutivo proposto prevê, no art. 3º, a reversão dos bens ao patrimônio do DER-

MG, se não forem utilizados da forma prevista no prazo de cinco anos contados da

lavratura das escrituras de doação.

A autorização legislativa para a alienação de bem público decorre da exigência

contida na Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito

financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e dos balanços da União,

dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, em especial o § 2º de seu art. 105.

Esse dispositivo estabelece que a movimentação dos valores pertencentes ao ativo

permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.

A matéria em questão atende aos preceitos legais que versam sobre a transferência

de domínio de bens públicos, não acarreta despesas para o erário e não implica

repercussão na Lei Orçamentária.

Entretanto, como no Município de Unaí serão doados apenas 5.000m² de um imóvel

com 10.000m², é necessária a identificação objetiva da área que deverá ser

incorporada ao patrimônio do Estado. Para tanto, apresentamos a Emenda nº 1,

redigida ao final deste parecer, que dá nova redação ao “caput” do art. 1º do

Substitutivo nº 1 e acrescenta anexo.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.358/2008, no 1º
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turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça, com a Emenda nº 1, redigida a seguir.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao “caput” do art. 1º do Substitutivo nº 1 a seguinte redação e acrescente-se

o seguinte anexo:

“Art. 1º – Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas

Gerais –DER/MG – autorizado a doar ao Estado de Minas Gerais imóvel constituído

por área de 5.000m² (cinco mil metros quadrados), conforme descrição no Anexo

desta lei, a ser desmembrada da área total de 10.000m² (dez mil metros quadrados),

situada na Quadra 6 do Bairro Santa Luzia, na Rua Philadelfo de Souza Pinto, no

Município de Unaí, conforme Matrícula nº 11.805, de 15/5/83, no Cartório de Registro

de Imóveis da Comarca de Unaí.”.

(...)

ANEXO

(a que se refere o art. 1º da Lei nº /2009)

A área disponibilizada para doação tem na frente, do P1 ao P2, uma distância de

53,476m (cinquenta e três metros e quatrocentos e setenta e seis milímetros),

confrontando com a Rua Jovino Rodrigues Santana; no lado direito, do P2 ao P3,

com ângulo de 90º à esquerda, uma distância de 93,500m (noventa e três metros e

quinhentos milímetros) confrontando-se com área do Acampamento do Departamento

de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER-MG –; no fundo, do P3

ao P4, com ângulo de 90º à esquerda, uma distância de 53,476m (cinquenta e três

metros e quatrocentos e setenta e seis milímetros), confrontando-se com a Rua

Antônio Gonçalves; e no lado esquerdo, do P4 ao P1, ponto de início dessa

descrição, com ângulo de 90º à esquerda, uma distância de 93,500m (noventa e três

metros e quinhentos milímetros) confrontando-se com a Associação Atlética do Banco

do Brasil – AABB –, perfazendo uma área total de 5.000m² (cinco mil metros

quadrados).”.

Sala das Comissões, 22 de abril de 2009.

Zé Maia, Presidente - Juarez Távora, relator - Adelmo Carneiro Leão - Inácio

Franco.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.906 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.906/2008, de autoria do Deput ado Carlin Moura, que declara

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

Itabira, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.906/2008

Declara de utilidade pública o Instituto Cultural Lusófono - ICL -, com sede no

Município de Itabira.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Ins tituto Cultural Lusófono - ICL -, com

sede no Município de Itabira.

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

Sala das Comissões, 1º de abril de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ronaldo Magalhães.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.933 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.933/2008, de autoria do Deput ado Lafayette de Andrada, que

declara de utilidade pública a Banda de Música Arte e Conquista de Felixlândia, com

sede no Município de Felixlândia, 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° 2.933/2008

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

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ban da de Música Arte e Conquista de

Felixlândia, com sede no Município de Felixlândia.

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

Sala das Comissões, 1º de abril de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Gilberto Abramo.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 24 DE ABRIL DE 2009

ATAS

ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 22/4/2009

Presidência dos Deputados José Henrique e Hely Tarqüínio

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

(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 3.239 a

3.247/2009 - Requerimentos nºs 3.611 a 3.614/2009 - Requerimento do Deputado

Domingos Sávio e outros - Comunicações: Comunicações dos Deputados Tiago

Ulisses e Doutor Rinaldo - Registro de presença - Oradores Inscritos: Discursos dos

Deputados Getúlio Neiva, Carlos Pimenta, Almir Paraca e Weliton Prado - 2ª Parte

(Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - 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 - 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 - Carlos Gomes -

Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Délio

Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Elmiro Nascimento -

Eros Biondini - 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 - Leonardo Moreira - Luiz

Humberto Carneiro - Maria Lúcia Mendonça - Maria Tereza Lara - Mauri Torres -

Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso -

Rosângela Reis - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei

Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura



____________________________________________________________________________
842

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 14h15min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

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

anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

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

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

Expediente.

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

PROJETO DE LEI Nº 3.239/2009

Dispõe sobre a obrigatoriedade de identificação de passageiros de ônibus

intermunicipais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica obrigada a identificação pessoal dos passageiros quando do

embarque em ônibus de rotas intermunicipais.

Parágrafo único - A identificação dar-se-á quando do embarque do passageiro nas

estações rodoviárias, bem como quando do embarque durante o trajeto da viagem.

Art. 2° - A identificação pessoal dar-se-á por meio  de qualquer documento válido em

território nacional que comprove a identidade do passageiro.

Art. 3° - O nome do passageiro será por ele preench ido no bilhete de passagem,

sendo obrigação da empresa de transporte coletivo intermunicipal proceder à

conferência do nome através do documento de identidade do passageiro.

§ 1º - Após a conferência do nome, o documento de identidade será imediatamente

devolvido ao passageiro.
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§ 2º - O passageiro sem documento de identificação não poderá ingressar no

ônibus.

Art. 4º - A inobservância desta lei acarretará ao infrator as sanções que vierem a

ser estabelecidas em regulamento.

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

Sala das Reuniões, 22 de abril de 2009.

Fábio Avelar

Justificação: O escopo deste projeto de lei objetiva a identificação dos passageiros

que utilizam os serviços das empresas de transporte coletivo intermunicipais.

A identificação dos passageiros transportados pelas empresas de transporte

coletivo intermunicipais é de vital importância para o sistema integrado de segurança

pública e para as famílias dos passageiros; se não, vejamos: o sistema integrado de

segurança pública, Polícias Civil e Militar, contará com um importante aliado no

combate aos crimes que é a informação sobre a identidade das pessoas ou até

mesmo a sonegação ou a adulteração dela, sobre os deslocamentos das pessoas

entre Municípios, principalmente naqueles integrantes de regiões metropolitanas;

cumpre ainda ressaltar que, com a implementação da norma ora proposta,

poderemos reduzir, por dissuasão, o número de passageiros infratores que buscam

evadir-se do local onde cometeram crimes ou cumprem pena, dificultando a fuga

desses indivíduos.

A medida será também importante para as famílias, que assistem angustiadas aos

constantes acidentes que vêm se repetindo na extensa malha rodoviária do Estado

de Minas Gerais, sem saber ao certo se o seu ente querido está ou não entre os

passageiros dos ônibus intermunicipais.

Além dos benefícios acima narrados, esta proposição não acarretará custo

financeiro às empresas, tampouco ao Estado, que já dispõe de estrutura própria e

específica para fiscalizar e fazer com que a inovação proposta se torne realidade, até

mesmo por imposição constitucional.

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 Transporte para parecer,
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nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.240/2009

Declara de utilidade pública o Instituto de Apoio à Cultura, Esporte e Lazer - Iacel -,

com sede no Município de Uberaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto de Apoio à Cultura, Esporte e

Lazer - Iacel -, com sede no Município de Uberaba.

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

Sala das Reuniões, 22 de abril de 2009.

Fahim Sawan

Justificação: Desde 18/10/2007, o Instituto de Apoio à Cultura, Esporte e Lazer -

Iacel - promove a formação de jovens atletas por meio de uma escolinha de futebol

que funciona no Estádio Boulanger Pucci - casa e centro de treinamento do Uberaba

Sport Club - USC. Cerca de 210 jovens já integram o grupo e muitos servem, hoje, às

categorias de base do clube.

O Instituto conta com o apoio de profissionais da educação e utiliza a disciplina do

esporte, o aprendizado técnico e prático do futebol e, principalmente, a vivência em

grupo nas competições e treinamentos, a fim de que o sonho de ser jogador

profissional se torne realidade sem trauma e, sobretudo, com responsabilidade.

As aulas acontecem, em média, três vezes por semana, nos períodos matutino e

vespertino. Os alunos são separados conforme idade e horário em que estudam e

contam com uniforme para treinamento e toda a assistência técnica, médica,

fisioterápica, odontológica e pedagógica. Os grupos já entrosados e freqüentes aos

treinamentos passam a formar times e participam de competições no Município, bem

como em âmbito regional e estadual. Muitos já se revelaram e hoje integram times

profissionais.

O Iacel reconhece a importância de se formarem não apenas craques da bola, mas

homens que possam lidar com os desafios da carreira de jogador de futebol. A boa

educação e a saúde física e psicológica desses jovens jogadores são pré-requisitos

para o sucesso profissional.

Considerando-se a importância do Iacel para o Município de Uberaba, espero



____________________________________________________________________________
845

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 3.241/2009

Possibilita aos membros de igrejas adventistas matriculados na rede pública

estadual de ensino dispensa de exames de avaliação curricular em dias que

especifica e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam dispensados de qualquer exame de avaliação curricular os alunos

adventistas matriculados nas escolas públicas estaduais, nos dias de culto de sua

religião.

Art. 2º - Serão consideradas adventistas todas as pessoas que, por respeito à

religião guardarem, a sexta-feira, depois das 18 horas, e o sábado.

Art. 3º - No ato da matrícula, os alunos deverão identificar sua condição de

adventista por meio de declaração da igreja onde são congregados.

Art. 4º - Os estabelecimentos de ensino da rede pública estadual de educação

definirão, em calendário escolar, os dias em que os alunos adventistas realizarão, em

segunda chamada, os exames a que não se submeterem nas sextas-feiras e nos

sábados.

Art. 5º - Caberá processo por falsidade ideológica, previsto no art. 299 do Código

Penal, aos alunos que forjarem a condição de adventista para se beneficiarem desta

lei.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 22 de abril de 2009.

Ruy Muniz

Justificação: Este projeto de lei visa a assegurar aos alunos adventistas o direito ao

culto de sua religião, valendo-se das prerrogativas dadas pelo art. 5º, incisos VI e VIII,

da Constituição Federal.

O referido inciso VI garante a liberdade de culto e, principalmente, a não-privação

de direitos por motivo de crença religiosa. Já o inciso VIII determina que ninguém
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poderá fazer uso de suas crenças para eximir-se de suas obrigações.

Deixamos bem claro que o projeto não visa a dispensar alunos das atividades

curriculares, muito menos quer ferir o direito de igualdade. Quer somente que

eventuais exames de avaliação marcados para as sextas-feiras, a partir das 18 horas,

ou para os sábados, até as 18 horas, sejam transferidos para qualquer outro dia.

Assim, não se cria nenhum impasse entre a obrigação humana e a ordem divina,

imprescindível para o ser humano.

Esperamos que a aprovação deste projeto de lei seja a mais breve, possibilitando

aos alunos adventistas matriculados nas escolas públicas estaduais o cumprimento

do currículo escolar, sem a criação de conflito com os preceitos religiosos.

Pelo exposto, solicitamos aos nobres pares nesta Casa o apoio à aprovação deste

projeto de lei.

- 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 3.242/2009

Dispõe sobre a criação do Programa Bombeiro Mirim nas diversas unidades do

Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a instituir, nas diversas

unidades do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais, o Programa

Bombeiro Mirim.

Art. 2º - São objetivos do Programa:

I - proporcionar maior integração entre a corporação, a família e a comunidade, com

a criação de circuitos alternativos de vivência e convivência de crianças e

adolescentes de 7 a 16 anos de idade;

II - ocupar os menores com atividades cívicas, socioculturais, esportivas e

recreativas;

III - orientar os menores sobre o exercício da cidadania, noções de primeiros

socorros, legislação de trânsito, prevenção de acidentes, doenças transmissíveis,

ecologia e meio ambiente.

Parágrafo único - As crianças e os adolescentes devem participar de atividades
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exclusivamente relacionadas com a aprendizagem, sendo vedada a sua participação

em atividades operacionais do Corpo de Bombeiros Militar.

Art. 3º - O programa será desenvolvido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado

de Minas Gerais, mediante a celebração de convênios com as prefeituras municipais

interessadas e parcerias com organizações não governamentais e empresas.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 22 de abril de 2009.

Sargento Rodrigues

Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo dispor sobre a criação do Programa

Bombeiro Mirim nas diversas unidades do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de

Minas Gerais - CBMMG. No Programa Bombeiro Mirim, além da difusão da cultura de

prevenção do CBMMG, a instituição consegue contribuir para a preservação do meio

ambiente, com a formação cidadã de crianças e adolescentes e com a diminuição da

criminalidade, ao dar uma ocupação sadia aos menores, instruindo-os sobre

prevenção e contribuindo para a formação de valores essenciais, evitando que

menores fiquem nas ruas e caminhem para a marginalidade. São inúmeros os

registros positivos sobre essa iniciativa.

Segundo dados extraídos no “site” do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, o

principal objetivo do projeto social é o de preparar os alunos para o enfrentamento de

situações de emergência no campo da segurança contra incêndio e pânico,

disseminando a cultura prevencionista, além de tratar-se de uma atividade

socioeducativa que agrega orientações e assistência para conduta positiva junto à

sociedade.

Cabe ressaltar que o CBMMG aproveita a convivência com as crianças e os

adolescentes como oportunidade para a disseminação de conhecimentos na área de

convívio social, despertando também a consciência coletiva de preservação do meio

ambiente, ensinando noções de saúde e de higiene, educação no trânsito, sobre as

drogas e seus malefícios, cidadania, civismo e atividades recreativas.

O projeto se baseia na estrutura física e nos recursos humanos do CBMMG e tem

como público-alvo crianças e adolescentes de 9 a 15 anos de ambos os sexos.

Para se integrarem no projeto, os candidatos são selecionados através de uma
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avaliação sócio-econômica que dá prioridade, entre outros aspectos, à condição de

baixa renda da família, como forma de proporcionar aos menores um relacionamento

sadio e produtivo, possibilitando, ainda, oportunidades para exercitar sua iniciativa,

independência e busca de identidade. Ao mesmo tempo, estando a criança ou

adolescente envolvidos nessa ocupação sadia, evita-se que freqüentem as ruas,

tomando quase que invariavelmente o caminho da marginalidade.

Disseminar o programa no Estado representa ampliar o números de crianças e

adolescentes atendidos, e os dados a seguir demonstram que muito se pode avançar

para incentivar a criação do Programa em todo o Estado.

3º Batalhão de Bombeiros/Belo Horizonte

4º Batalhão de Bombeiros/Juiz de Fora

10º Batalhão de Bombeiros/Divinópolis

5º Pel./1ª Cia./10º BBM/ Nova Serrana

2ª Cia /10º BBM/Passos

Unidades/Municípios que

executam o projeto*

2º Pel./2ª Cia./10º BBM/São Sebastião do Paraíso

Público Atendido

3º Batalhão de Bombeiros/Belo Horizonte 60

4º Batalhão de Bombeiros/Juiz de Fora 180

10º Batalhão de Bombeiros/Divinópolis 87

5º Pel./1ª Cia./10º BBM/ Nova Serrana 63

2º Pel./2ª Cia./10º BBM/São Sebastião do Paraíso 60

2006

Total 450

3º Batalhão de Bombeiros/Belo Horizonte 150

4º Batalhão de Bombeiros/Juiz de Fora 200

10º Batalhão de Bombeiros/Divinópolis 122

5º Pel./1ª Cia./10º BBM/ Nova Serrana 95

2º Pel./2ª Cia./10º BBM/São Sebastião do Paraíso 80

2007

Total 647
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3º Batalhão de Bombeiros/Belo Horizonte 131

4º Batalhão de Bombeiros/Juiz de Fora 240

10º Batalhão de Bombeiros/Divinópolis 242

5º Pel./1ª Cia./10º BBM/ Nova Serrana 162

2º Pel./2ª Cia./10º BBM/São Sebastião do Paraíso 120

2008

Total 895

Por ser matéria relevante, solicito apoio de meus pares à aprovação desta

proposição.

*- Fonte: /www.bombeiros.mg.gov.br/bombeiromirim.htm - 15/4/2009.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.243/2009

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Sabará 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 Sabará o imóvel

situado na Rua da República, 58, Bairro Centro, nesse Município, constituído pela

área de 1.199,20m2 (mil cento e noventa e nove vírgula vinte metros quadrados) e

registrado sob o nº 8.706, a fls. 269 do Livro 3-K, no Cartório de Registro de Imóveis

da Comarca de Sabará.

Parágrafo único - O imóvel descrito no “caput” deste artigo será destinado à

instalação de biblioteca pública e de órgãos municipais ligados à cultura.

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 destinação prevista ou no caso de desvirtuamento ou modificação

de sua finalidade.

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

Sala das Reuniões, 22 de abril de 2009.

Wander Borges

Justificação: O imóvel de que trata esta lei, conhecido como antiga Casa da
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Câmara e Cadeia, pertence ao Estado e integra o patrimônio cultural urbano de

Sabará. Constitui uma edificação de caráter imponente e sóbrio, com tipologia

arquitetônica de caráter oitocentista, situada na Rua da República, 58, em área

central, próximo ao Chafariz do Kaquende.

A casa pertenceu ao Barão de Sabará, sendo, posteriormente, habitada pelas

tradicionais famílias Thomas Lessa e Antônio Casimiro. No final do séc. XIX, o imóvel

foi adquirido pela Câmara Municipal para que nele passasse a funcionar a Escola

Normal e o Grupo Escolar. Em 1891, após a demolição da antiga cadeia, o térreo do

prédio foi escolhido para abrigar a nova cadeia pública. Em junho de 1892, passaram

a ocorrer no andar superior as sessões da Câmara e dos tribunais, uma vez que ele

oferecia acomodações apropriadas. Os trabalhos da Câmara permaneceram no local

até 1924.

Em 24/7/65, o citado imóvel foi doado ao Estado pelo Município, com a finalidade

de que no local fosse construído um quartel ou alojamento para o destacamento

policial. Contudo, tal não ocorreu, perdendo-se a finalidade da doação. Ressalte-se,

ainda, que o prédio vem sendo utilizado pela administração municipal há mais de 28

anos.

A doação pretendida fundamenta-se no interesse da municipalidade de instalar no

local biblioteca pública e outros órgãos municipais ligados à cultura, fazendo com que

o próprio público cumpra plenamente sua finalidade, qual seja a de atender ao

interesse coletivo. Destarte, para que o escopo colimado seja alcançado, faz-se

necessário transferir o domínio do bem a quem já detém a posse, bem como arca, há

anos, com todos os ônus de sua manutenção e conservação.

Certamente esta é a única medida capaz de assegurar a melhor utilização do

imóvel, motivo pelo qual julgamos necessária a doação e apresentamos este projeto

de lei, esperando contar com o apoio dos nobres pares desta Casa para sua

aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.244/2009

Declara de utilidade pública o Grupo Feliz Idade de Japaraíba, com sede nesse
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Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Grupo Feliz Idade de Japaraíba, com

sede nesse Município.

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

Sala das Reuniões, 22 de abril de 2009.

Tiago Ulisses

Justificação: O Grupo Feliz Idade de Japaraíba é uma associação sem fins

lucrativos com sede nessa cidade e tem por finalidade melhorar as condições de vida

dos idosos do Município, promovendo encontros e atividades recreativas.

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 3.245/2009

Declara de utilidade pública a entidade Eletrônica Martins Esporte Clube -

Eletrônica Martins, com sede no Município de Formiga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade Eletrônica Martins Esporte

Clube - Eletrônica Martins, com sede no Município de Formiga.

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

Sala das Reuniões, 22 de abril de 2009.

Doutor Rinaldo

Justificação: Fundada em 1º/1/2002, a Eletrônica Martins Esporte Clube - Eletrônica

Martins, tem sede em Formiga. Sua diretoria é composta de membros de reconhecida

idoneidade moral e não remunerados pela função que exercem.

É uma entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos, composta de um número

ilimitado de sócios, que tem como finalidades, entre outras, proporcionar a difusão de

civismo e da cultura física, principalmente o futebol, podendo ainda praticar ou

competir em todas as modalidades esportivas amadoristas especializadas e realizar
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reuniões e divertimentos de caráter social e cultural nos termos da Lei nº 6.251, de

8/10/75, regulamentada pelo Decreto nº 228, de 25/8/77.

A entidade não faz nenhum tipo de discriminação no desenvolvimento de suas

ações.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste

projeto de lei por atender plenamente aos requisitos legais.

- 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 3.246/2009

Declara de utilidade pública a entidade Associação Pró-Saúde Mental de Formiga -

Aprosam -, com sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade Associação Pró-Saúde

Mental de Formiga - Aprosam -, com sede nesse Município.

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

Sala das Reuniões, 22 de abril de 2009.

Doutor Rinaldo

Justificação: Fundada em 11/12/2003, a Associação Pró-Saúde Mental de Formiga

- Aprosam -, com sede nesse Município, é uma entidade civil de direito privado, sem

fins lucrativos. Sua Diretoria é composta por membros de reconhecida idoneidade

moral e que não são remunerados pela função que exercem. São finalidades da

instituição, entre outras, prestar assistência a usuários e familiares do Centro de

Atendimento Psicossocial - Caps -, no que diz respeito à área da saúde,

principalmente nos tratamentos psicoterápicos, além de representar e defender seus

associados e estimular estudos e pesquisas relativos a tratamentos de portadores de

sofrimento psíquico e mental e de suas famílias. A entidade não faz nenhum tipo de

discriminação no desenvolvimento de suas ações.

Pela importância da proposição e por estarem plenamente atendidos os requisitos

legais, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
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Saúde, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do Regimento

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.247/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Apicultores de Formiga e Região -

Apifor -, com sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Apicultores de

Formiga e Região - Apifor -, com sede nesse Município.

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

Sala das Reuniões, 22 de abril de 2009.

Doutor Rinaldo

Justificação: Fundada em 16/10/2007, a Associação dos Apicultores de Formiga e

Região - Apifor - tem sede nesse Município e sua diretoria é composta de membros

de reconhecida idoneidade moral, não remunerados pelas funções que exercem.

É uma entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos, que não pratica nenhum

tipo de discriminação e tem como finalidades, entre outras, prestar assistência social

a grupos vulneráveis; integrar seus associados no mercado de trabalho, através da

promoção de cursos profissionalizantes; promover atividades de apoio à produção de

produtos de origem apícola e seus derivados, de forma sustentável, como alternativa

de renda para o pequeno produtor, sem causar danos ao meio ambiente; e

comercializar a produção em Formiga, na região, no País e no mundo.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste

projeto, por atender plenamente os requisitos legais.

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

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 3.611/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a comunidade de Pedralva pelo trancurso do 122º

aniversário de fundação desse Município. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 3.612/2009, do Deputado Braulio Braz, em que solicita seja formulado voto de
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congratulações com a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas - Fafich - pelo

transcurso dos 70 anos de sua fundação. (- À Comissão de Educação.)

Nº 3.613/2009, do Deputado Braulio Braz, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Coral Lírico de Minas Gerais pelo transcurso dos 30 anos de

sua fundação.

Nº 3.614/2009, da Deputada Maria Lúcia Mendonça, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à artista plástica Yara Tupinambá pelo Dia Nacional do

Artesão. (- Distribuídos à Comissão de Cultura.)

Do Deputado Domingos Sávio e outros em que solicitam constituição da Frente

Parlamentar de Apoio às Políticas Públicas de Juventude. (- À Mesa da Assembleia.)

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados Tiago Ulisses e

Doutor Rinaldo.

Registro de Presença

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

Exmos. Srs. João Bosco Pessine, Prefeito Municipal de Caratinga, e Pierre Cardo,

Deputado francês, que está de férias no Brasil. Minas Gerais está com o grupo de

teatro Companie des Contraires, no Palácio das Artes. Agradecemos-lhe. Seja bem-

vindo a esta Casa.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero corrigir porque,

na verdade, é “do Caratinga”. Lá se fala “do Caratinga”, não se podendo falar “de

Caratinga” nem “da Caratinga”. É apenas um comentário.

Sr. Presidente, cumpre-me, nesta data, fazer alguns registros importantes. O

primeiro se refere ao início das obras de pavimentação asfáltica da estrada que liga

Teófilo Otôni à penitenciária e ao presídio, numa extensão de 13km. É mais um

benefício conquistado por nós junto ao Governador Aécio Neves, que tem tratado a

nossa cidade com todo o carinho, embora não seja lá tão bem tratado como nos trata.

Em verdade, na administração municipal de Teófilo Otôni, todas as grandes obras - e

são muitas - realizadas pelo atual governo aparecem como obras da Prefeitura, o que
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é um completo absurdo. Em várias oportunidades tenho dito na minha cidade, nas

emissoras de televisão e rádio, que se trata de uma ingratidão majestosa, gigantesca,

porque, na verdade, o governo do PSDB está atendendo o governo do PT, e o PT

não faz menção de agradecer nada que se faz em Teófilo Otôni.

Sei que o PT de Teófilo Otôni é diferente do daqui, que é bem mais plural e

magnânimo. Lá há uma politicazinha de capela e de paróquia, que tinha toda a

grandeza do PT, do qual o PMDB é praticamente sócio em Minas Gerais, porque

estamos coligados desde as eleições passadas. Pesa fortemente no nosso coração

ver volumes enormes de verbas sendo destinados a uma cidade-pólo - maior até do

que as demais cidades-pólo do Estado -, e não haver gratidão. Em meus

pronunciamentos lá, sempre digo que a gratidão é a memória do coração. Só não tem

gratidão quem não tem coração. Em Teófilo Otôni ocorre isso de maneira

assustadora.

Em 2007, graças ao trabalho da Comissão de Saúde desta Assembleia,

encaminhamos para Teófilo Otôni R$16.000.000,00 em benefício da rede hospitalar e

da macrorregião dessa cidade, e não houve um muito-obrigado; em 2008 o governo

do Estado enviou mais R$14.000.000,00 em razão do nosso pedido, e não houve um

muito-obrigado. Pelo contrário, foi exposto um “outdoor” no qual estava escrito: “A

Prefeitura, com recursos próprios, melhora a saúde de Teófilo Otôni”.

Faço esse registro em agradecimento ao governo do Estado, ao Governador Aécio

Neves. Há pouco mais de um ano conversávamos sobre as condições de acesso à

penitenciária agrícola de Teófilo Otôni e ao novo presídio, que conquistei

pessoalmente com o Governador. Foi um presente que ele me deu para acabar com

aquela cadeia infecta e imunda que lá existia. Conversava com o Dr. Fleury, que lá

esteve conosco, para verificar o acesso ao presídio, à penitenciária. O projeto foi

elaborado rapidamente, e as obras já estão se iniciando. Portanto, temos que dizer

“muito obrigado”.

A minha presença aqui, Sr. Presidente, é para pedir à Prefeitura da minha cidade

que mande pôr “outdoors” pela cidade agradecendo ao Governador mais essa obra.

São 13km de asfalto dentro do Município. Quer dizer, uma estrada asfaltada de 13km

que beneficiará uma região rural enorme do Alto São Jacinto. Algumas cidades de
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Minas estão sendo ligadas pelo Proacesso, com menos de 13km. Trata-se de um

Proacesso dentro do Município de Teófilo Otôni. Então, temos de agradecer.

Não sou do mesmo partido do Governador, mas preciso dizer as coisas de forma

bastante clara. Ninguém pode fazer política sem gratidão. Essa é uma peça

fundamental da política. Por isso venho aqui penhoradamente pedir ao Secretário de

Indústria e Comércio de Teófilo Otôni, que, aliás, é dono das empresas de “outdoors”,

que faça como fez na véspera das eleições passadas, anunciando que a ZPE geraria

10 mil empregos até dezembro - o que sabemos que era mentira. Quer dizer, que use

os mesmos espaços que usou a fim de ganhar a eleição para agradecer ao

Governador os 13km de estrada asfaltada. É mais do que justo que a Prefeitura de

Teófilo Otôni tome essa iniciativa e gaste um pouquinho, do mesmo jeito que gastou

para dizer que haveria 10 mil empregos no ano passado, o que não era verdade -

aliás, não aconteceu e não acontecerá este ano -, para fazer um agradecimento

público ao Governador por mais essa obra. Além do asfalto de 13km, já ganhamos

uma obra de R$50.000.000,00, que é a nova barragem para o abastecimento de água

da cidade - aliás, começará nos próximos dias e é resultado de contrato que assinei

quando era Prefeito, em 2004. Deveria agradecer-lhe também os sessenta e poucos

milhões que serão gastos na estação de tratamento de esgoto. Ao dizer apenas

esses números, que somam mais de R$150.000.000,00, sei que alguns Deputados

ficam até com inveja de mim pela quantidade de benefícios que o governo Aécio

Neves já destinou a Teófilo Otôni.

Pediria à Maria José Haueisen, companheira do PT, que agradecesse e fizesse

pelo menos um ato de gratidão público. Já está no início do seu segundo mandato, e

nunca agradeceu uma obra sequer implantada pelo governo do Estado. Na verdade,

são dezenas e dezenas, perto de R$200.000.000,00 de investimento. Peço que faça

esse agradecimento.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Quero participar do pronunciamento de

V. Exa com este aparte não só para confirmar todo o teor de sua fala, mas para tratar

da presença do governo de Minas Gerais na cidade de Teófilo Otôni.

Não raras vezes fomos a essa cidade a convite de V. Exa. para participar de

debates - aliás, um deles extremamente rico, a que esteve presente todo o
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secretariado do governo Aécio Neves, momento em que se deu a ordem de

instalação da Copanor. Teófilo Otôni transformou-se na Capital da Copanor. Lembro-

me bem de que o Governador Aécio Neves citou nominalmente o trabalho de V. Exa

e a instalação dessa companhia de saneamento em Jequitinhonha, Deputado Getúlio

Neiva. Isso trouxe um benefício sem preço para toda a região e para a cidade de

Teófilo Otôni, tanto é que nós, lá do Norte de Minas, estamos reivindicando e

pleiteando - já estamos trabalhando nisso -, até já fizemos vários pedidos para que a

Copanor venha também para o Norte de Minas.

Na verdade, são quase R$600.000.000,00 aplicados em Jequitinhonha, e tudo isso

sob a coordenação do escritório central da cidade de Teófilo Otôni. Essa cidade é

muito cara para Minas Gerais. Ela tem um passado muito rico, uma história

maravilhosa e uma cultura impressionante. Possui, acima de tudo, lideranças fortes e

legítimas que a colocam, felizmente, no cenário da política mineira e nacional.

O trabalho que V. Exa vem fazendo tem que continuar neste ano, ele não pode

parar. Independentemente da posição política da cidade, se faltar força política das

lideranças municipais, das lideranças locais, principalmente da caríssima Prefeita

Maria José Hauesein, acredito que V. Exa terá a grave missão de continuar

persistindo, deixando sempre Teófilo Otôni na rota do progresso e do

desenvolvimento, como bem fez até hoje. Muito obrigado.

O Deputado Getúlio Neiva - Agradeço ao Deputado Carlos Pimenta e digo que fui

testemunha da criação de um projeto que aprovamos aqui na Casa em 2007, com

apenas três meses de tramitação, para criar a Copanor, cuja sede é em Teófilo Otôni,

com os altos investimentos já citados, mas, sobretudo, uma empresa que vai dotar de

rede de água e de esgoto 612 localidades pequenas e 92 cidades da nossa região. É

uma obra do governo Aécio Neves, e não houve agradecimento. Só em Teófilo Otôni

são 17 Distritos e povoados que receberão água e esgoto tratados com investimento

a custo zero, de fundo perdido, e taxas da ordem de R$5,00 para cada usuário. Além

disso, Deputado Carlos Pimenta, V. Exa esteve comigo na criação e na formação, e

lá, no anúncio público da Copanor, com o Governador Aécio Neves, uma decisão foi

tomada posteriormente: cada casa que não tiver banheiro ganhará um banheiro

completo com privada, chuveiro, pia para lavar roupa, pré-moldado. Há um custo de
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R$13.800,00 para cada banheiro.

Então, é preciso agradecer. Aquela pessoa que recebe benefício e não agradece

não merece continuar recebendo. Desde o início do primeiro mandato da atual

Prefeita, ela tem-se tornado ingrata ao não agradecer, em nenhuma hipótese, em

lugar nenhum, em momento algum. Aquele volume enorme de recursos repassados

para Teófilo Otôni mostra que o Deputado Getúlio Neiva, do PMDB, aliado do PT, por

intermédio do Governador do PSDB, está beneficiando uma cidade governada pelo

PT e que não sabe agradecer.

É preciso que fique claro para os companheiros que não é minha culpa. Gostaria de

colocar faixas e cartazes na cidade, anunciando e agradecendo, mas é proibido fazer

isso - não sei se sabem disso -, não podem ser colocadas faixas para agradecer.

Tememos que, em determinado momento, percamos esse grande volume de

investimentos que chega à nossa cidade, por causa da ingratidão permanente da

Prefeitura de Teófilo Otôni em relação ao governo do Estado. Só diz que a Prefeita

tem trânsito livre com o Governador, mas isso não existe. Nós é que trabalhamos

para fazer esse trânsito aqui; nós é que intermediamos esse trânsito; nós é que

estamos fazendo com que as coisas cheguem a Teófilo Otôni por ação do

Governador.

Mas não posso aceitar, caro Deputado Fahim Sawan, que use de subterfúgios para

assumir como suas as obras do Estado. É o que está acontecendo lá. As obras são

realizadas, e a Prefeitura diz que são dela. Vejam o exemplo típico da Comissão de

Saúde, da qual faz parte o Deputado Carlos Pimenta. Foram R$30.000.000.000,00

investidos na rede hospitalar da Macrorregião de Teófilo Otôni em dois anos. Esse é

um volume de dinheiro fantástico. Os “outdoors” que apareceram na rua diziam que a

Prefeitura, com recursos próprios, resolve o problema da saúde. Isso não pode

continuar acontecendo. Não podemos viver apenas desses discursos que dizem que

somos republicanos. Ora, somos republicanos, mas não reconhecemos o que os

outros fazem, o trabalho dos outros para realizar, o que colocam à disposição da

nossa sociedade? Em virtude disso é que faço esse pronunciamento, Sr. Presidente,

e solicito a minha cidade, que assiste bem a TV Assembleia, que olhe com carinho o

que está acontecendo na nossa terra.
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Estamos iniciando uma estrada de 13km de asfalto no Município. Já recebemos o

asfalto de 28km ligando a Pavão e 17km ligando a Frei Gaspar. A zona rural está

sendo beneficiada com as estradas, com o Proacesso. Agora, há mais uma estrada

absolutamente dentro do Município que é beneficiado, e não se diz “muito obrigado”.

Estou aqui para cobrar isso. Cobrar da nossa Prefeita e do PT da nossa cidade que

reconheçam o trabalho realizado pelo Governador Aécio Neves acima dos partidos

políticos. Ele está olhando o interesse do nosso povo e da nossa gente, não está se

preocupando com a questão partidária. Venho aqui para, em nome do povo da minha

terra, agradecer ao Governador Aécio Neves, mas me queixar de que quem deveria

estar agradecendo: não sou eu, mas a Prefeita do nosso Município. Muito obrigado,

Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, gostaria de cumprimentá-lo e, por

intermédio de V. Exa., cumprimentar também os colegas presentes, a imprensa, o

parlamentar francês que visita o nosso país, e, de maneira especial, quero trazer um

abraço ao povo de Minas Gerais.

Quero aproveitar o tempo que tenho hoje para tecer alguns comentários e talvez

dialogar com alguns companheiros sobre a saúde pública no País. Neste final de

semana tive oportunidade de participar da recepção ao Ministro Temporão, que

esteve em Montes Claros a convite do Prefeito, acompanhado de parlamentares,

como os Deputados Saraiva Felipe, que já foi Ministro de Estado, e Fernando Diniz.

Fiquei extremamente satisfeito não só pela presença dele e pelo anúncio de algumas

obras, solicitadas pelo Prefeito Luiz Tadeu Leite, por mim e pelo Deputado Gil, que

também estava presente, mas também porque ouvimos do Ministro uma perspectiva

muito boa em relação à área da saúde no Brasil a partir deste ano. Até confesso que

não esperava que ele se mostrasse tão otimista, em virtude do orçamento que temos

para essa área, que é apertado, praticamente está “no osso”, não há nenhuma

“gordurinha”.

O Ministro nos disse que existe compromisso do Presidente Lula em socorrer o

orçamento da saúde pública deste país, visando principalmente a solucionar os

problemas sérios, estruturantes, doenças endêmicas como a malária, que ressurgiu,



____________________________________________________________________________
860

e a dengue, epidemia que enfrentamos anos após anos. Não tínhamos muita

perspectiva, achávamos que as coisas não aconteceriam, mas o Ministro nos garantiu

que o Presidente Lula está realmente vendo a saúde pública com bons olhos.

Comentei com ele que isso era muito bom e, ao mesmo tempo, mostrei-lhe que

retórica apenas não basta. Não queremos somente essa perspectiva boa, nova, para

nos socorrer, mas achamos necessário agir como o governo de Minas está agindo,

principalmente neste momento de crise.

O Ministro Temporão autorizou novos credenciamentos para a Santa Casa e a

Fundação de Saúde Dílson de Quadros, de Montes Claros, realizarem cirurgias de

altíssima complexidade, como transplante de fígado e de coração. Além disso,

inaugurou o laboratório de histocompatibilidade e anunciou a doação ao SUS de um

aparelho ultramoderno de ressonância magnética - somente Belo Horizonte e

Salvador possuem tal aparelho. Criou-se um vazio muito grande nos dois Estados

porque, se uma pessoa do Norte de Minas ou do Sul da Bahia precisasse fazer

exame de ressonância magnética, viria a Belo Horizonte ou iria a Salvador.

Atendendo a solicitações de lideranças norte-mineiras e do Prefeito Luiz Tadeu Leite,

o Ministro autorizou a doação de um aparelho de ressonância magnética, que será

instalado na Santa Casa de Montes Claros, para atender aos usuários do SUS. O

Ministro também autorizou a implantação de uma unidade de pronto atendimento -

UPA - no valor de quase R$500.000,00, às margens da BR-135, que atenderá a toda

a região norte da cidade. São mais de 100 mil habitantes que, quando precisam de

tratamento de urgência, recorrem à Santa Casa, ao Hospital Universitário ou ao

próprio Aroldo Tourinho.

A implantação do Cartão SUS foi outra medida importante. Hoje, se um cidadão se

consulta num posto de saúde, o histórico com informações sobre exames e

medicamentos fica na unidade que o atendeu. Com esse cartão, toda a rede pública

de Montes Claros será informatizada, e o cidadão poderá consultar-se em qualquer

local, que o médico terá acesso a seu prontuário.

A ida do Ministro Temporão a Montes Claros foi extremamente importante para nós,

por isso os Vereadores da Câmara Municipal outorgaram-lhe o título de cidadão

benemérito da cidade, a ser entregue no mês de junho, julho, talvez no aniversário da
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cidade. Temos que nos aproximar cada vez mais das autoridades. Não adianta tentar

achar os motivos ou os culpados da crise, deixando-a avançar, porque, dessa forma,

nada acontecerá.

Neste momento que estamos passando, quando temos um Presidente da República

que tem mais de 80% de aprovação da população do nosso país, quando temos um

Governador que também tem mais de 80% de aprovação do povo mineiro, temos de

encontrar alternativas. Não existe mais lugar para discursos que não têm como

objetivo encontrar soluções, discursos ideológicos. O Lula não é mais candidato a

Presidente, o Governador Aécio Neves é candidato a Presidente e certamente vai

receber o apoio de milhões e milhões de brasileiros. Temos de procurar colocar as

pessoas certas nos lugares certos e substituir a retórica, aqueles discursos que não

levam a lugar nenhum, que não acrescentam nada, que não trazem nenhum

benefício, nada de positivo para uma boa aproximação com o governo federal. Temos

de mostrar a verdadeira situação de Minas Gerais. Tenho a certeza de que não há

nenhum tipo de posição radical contra o nosso Estado, como muitos apregoam por aí.

Temos de chegar perto do Presidente. Recentemente ele inaugurou a usina de

biodiesel e deu a ordem de serviço para a tão sonhada BR-135, defendida por nós

desta mesma tribuna tantas e tantas vezes. Agora será reiniciada a reconstrução total

dessa BR, ligando todo o Nordeste brasileiro ao resto do País. Temos de procurar

fazer esse trabalho para cativar e conquistar as pessoas, não apenas em cima de

simpatia, mas de dados concretos, como foram apresentados ao Presidente Lula e ao

Ministro Temporão.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte)* - Quero cumprimentá-lo, Deputado

Carlos Pimenta, pela sua luta a favor da saúde e gostaria também de reforçar aqui

que, de fato, o Presidente Lula tem tido uma postura republicana, independentemente

de quem esteja no poder nos Estados e nos Municípios, uma postura de um político

que tem compromisso com o povo brasileiro. Sempre tenho dito que é importante que

as três esferas de poder somem esforços pelo bem comum.

Encerrando, gostaria de lembrar que recentemente tivemos em Betim uma

caravana do SUS, do Conselho Nacional representando o Ministério, para discutir a

possibilidade de indicar o SUS como patrimônio sociocultural e material da
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humanidade. É lógico que é preciso haver mais investimentos e melhorar muito mais,

mas o SUS foi um passo gigantesco no nosso país.

Gostaria de dizer, mais uma vez, que Montes Claros está de parabéns e que é isto

o que precisamos fazer: somar esforços para que o povo seja o maior beneficiário.

O Deputado Carlos Pimenta - Muito obrigado, Deputada Maria Tereza Lara. V. Exa.

sempre tem uma postura muito coerente. Acredito que deve ser dessa forma. Aqui,

em Minas, como Líder do PDT, digo que apoiamos incondicionalmente o Governador

Aécio Neves no seu trabalho em prol do nosso Estado, empenhado em fazer um belo

governo. Nosso partido é base de sustentação do Presidente Lula no Congresso

Nacional em Brasília, e temos de fazer isto: mostrar às pessoas certas o que Minas

tem de errado, para conseguir o apoio necessário.

Continuando no assunto saúde, amanhã o Secretário Marcus Pestana visitará

Almenara, Jacinto e outras cidades do Jequitinhonha. Infelizmente não poderei

acompanhar essa caravana em direção ao Jequitinhonha, mas tenho a certeza de

que o Secretário fará todos os esforços para viabilizar dois importantes programas

para os Vales do Jequitinhonha e do Mucuri. O primeiro programa é a implantação do

serviço de transporte sanitário, que acontecerá na região do extremo Leste de Minas

Gerais, desde Jequitinhonha até Salto da Divisa. São 16 Municípios onde ainda não

foram implementados os programas, principalmente o de transporte sanitário, já

implantado no Norte de Minas e que está tendo um resultado espetacular em

benefício da saúde de qualidade para o povo norte-mineiro. Cada Município receberá

um microônibus. Numa parceria do Estado com os Municípios, esse transporte

conduzirá os pacientes para consultas e exames especializados. Hoje, quando se

transita pelo Norte de Minas, a todo momento encontramos um desses ônibus, que

andam lotados e levam 22 pessoas. Portanto, trata-se de um programa maravilhoso,

que deu certo. O Secretário Marcus Pestana certamente estará levando boas notícias

ao povo do Jequitinhonha.

Outra necessidade na região é a implantação do programa de urgência e

emergência, o Samu regional. Todas as cidades do Norte de Minas hoje, minha cara

Deputada Maria Tereza Lara, já têm equipes do Samu. Cidades pequenas com 5 mil

habitantes já receberam a ambulância. Já foi feito concurso público, e estão
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contratadas as pessoas que darão assistência e apoio ao Samu regional. As cidades

passarão a obedecer a um protocolo implantado aqui em Minas, a exemplo do

Protocolo de Manchester, já implantado na Europa, em países como Portugal,

Espanha e Inglaterra. Esse serviço de urgência e emergência será referência para

todo o País. Os Municípios já têm o Samu 192. As pessoas ligam, eles pegam o

paciente, levam-no para uma das cidades de referência secundária, que são oito, e

depois vão para uma de referência terciária, como Montes Claros. Isso desobstruiu

todo o congestionamento de ambulâncias nas portas dos hospitais de Montes Claros,

porque houve a participação dos outros Municípios. Espero que esse programa seja

implantado ainda no ano que vem nos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri. Hoje ele

funciona no Norte de Minas e na área metropolitana de Belo Horizonte. É um trabalho

magnífico, do qual a Comissão de Saúde participou ativamente. Tivemos várias

audiências, até no exterior. Apresentamos as nossas propostas e opiniões. Hoje o

Norte de Minas, graças a Deus, é bem servido com esse programa, chamado

Protocolo de Manchester, de urgência e emergência. Certamente será implantado

nos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri.

Sr. Presidente, encerro agradecendo ao Ministro Temporão por estar em Montes

Claros e atender o pleito da cidade. Cumprimento o Secretário Marcus Pestana pela

viagem que fará amanhã a Almenara, a Jacinto, a Santa Maria do Salto e a vários

outros Municípios. Levará a boa notícia: a presença cada vez mais marcante e firme

do governo de Minas na área da saúde pública na nossa região, no Norte de Minas e

agora no Jequitinhonha e Mucuri. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Almir Paraca.

O Deputado Almir Paraca - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

público presente, imprensa e público que nos assistem pela TV Assembleia, voltamos

a esta tribuna com uma velha cantilena que, daqui para frente, intensificarei, porque

estamos vendo o tempo passar e um programa que consideramos fundamental para

Minas Gerais e para o Brasil em outros Estados está em um ritmo de implementação

muito melhor do que entre nós. Precisamos resolver essa situação. Trata-se do Luz

para Todos. Não quero aqui entrar numa disputa que considero absolutamente
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superada, mesmo porque não importa quem aplica mais recursos no programa.

Estamos convencidos, por muitas razões, de que não só a iniciativa é do governo

federal como também ele é o maior investidor. O governo Lula resolveu fazer esse

programa, e ele mesmo manifestou aqui em Minas Gerais, ao lado do Governador,

em uma solenidade ocorrida no ano passado, que pretendia terminar seu governo

com o grande feito, entre tantos, de fazer com que a lamparina - em algumas regiões

conhecida como candeeiro - virasse peça de museu. Na verdade, Deputado Padre

João, Líder da Bancada do PT, estamos longe de alcançar esse desejo do Presidente

Lula, pois o programa Luz para Todos, em nosso Estado, anda a passos de tartaruga.

Estamos há quase dois anos com o programa absolutamente interrompido em Minas

Gerais e não nos entendemos para fazer com que ele retome um ritmo capaz de

finalizar em 2010, quando de fato irá encerrar-se. Lembro que sua conclusão estava

prevista para 2008 e já foi prorrogada para 2010. Isso não foi suficiente, pelo menos

para nós, particularmente na área de concessão da Cemig. O Deputado Delvito Alves

está presente e é uma testemunha de que, na região Noroeste de Minas, nos

Municípios de Paracatu, Unaí, João Pinheiro, Buritis, Arinos, Cabeceira Grande,

Lagoa Grande, Brasilândia, Bonfinópolis, Urucuia, Uruana, Chapada Gaúcha e muitos

outros, essa é uma das primeiras e mais insistentes cobranças. Quando

comparecemos a qualquer evento, a cobrança é imediata: “quando o programa Luz

para Todos será retomado?”. É muito justo que essas cobranças venham das

lideranças ou mesmo dos beneficiários diretos, pois não é possível falar em

desenvolvimento do interior, melhora da qualidade de vida dos que moram no meio

rural sem o acesso à energia elétrica.

Reconhecemos os avanços. Não estamos aqui para condenar ou para não

reconhecer que se fez bastante. Acreditamos que se fez muito, mesmo no programa

Luz para Todos, até na área da Cemig. Já nos aproximamos das 200 mil ligações, o

que é bastante significativo. Entretanto, não podemos admitir que, de posse das

informações precisas de um cadastro que já validado pelo comitê estadual do

programa, com a presença da Cemig e de representações do governo do Estado, de

146 mil cadastros a serem atendidos desde 2007, apenas 96 mil ligações tenham

sido validadas em abril de 2007. Então, não há justificação, Deputado Padre João,
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para o fato de a Cemig apresentar inicialmente uma proposta de contrato para

realizar 75 mil ligações e, depois, imediatamente, retirar esse contrato e apresentar

uma nova proposta para 55 mil ligações, quando é pacífico - e todos os que se

interessam pelo programa em Minas Gerais sabem disso - que nossa demanda

reprimida hoje ultrapassa, tranqüilamente, 100 mil ligações. Se pegarmos o quadro

apresentado e distribuído pela própria Cemig, relacionando-se os Municípios e a

quantidade de ligações a serem realizadas na primeira e na segunda etapa de

execução do contrato - a primeira será ainda neste ano e será realizada pelas

empresas contratadas diretamente pela Cemig, perfazendo o total de 20 mil ligações,

e as outras 35 mil ligações estão previstas para o ano que vem, a serem realizadas

pelas empreiteiras que estão sendo licitadas -, veremos que não batem, pois, das

mais de 100 mil ligações necessárias, serão realizadas somente 55 mil.

Precisamos colocar isso na pauta, para que, no próximo ano, esta demanda não

pressione exatamente no pior momento de se encaminhar com imparcialidade

soluções, que é o momento eleitoral. O próximo ano é eleitoral, e estaremos todos

envolvidos nesse processo. É fundamental que encaminhemos uma solução, Sr.

Presidente, para o problema do programa Luz para Todos ainda neste ano.

Quanto aos Municípios, Deputado Padre João, certamente V. Exa. tem

acompanhado, pois já disse aqui, em vários outros momentos, que não há um único

Deputado nesta Casa que não tenha uma parte da sua base alcançada pelo

programa Luz para Todos. E V. Exa., um Deputado que transita muito pelo interior do

Estado, certamente é muito solicitado parar ajudar a solucionar também essas

demandas reprimidas. Para se ter um idéia, em nossa região, no Noroeste de Minas,

nos Municípios já citados, no Norte de Minas, em algumas localidades que tenho

acompanhado, no Jequitinhonha, que tive a oportunidade de visitar na semana

passada, e no Mucuri, aproxima-se de um quinto a quantidade de ligações destinadas

da demanda reprimida de cada Município, até o final de 2010. Portanto se encerra o

programa e um percentual substantivo de ligações ficará sem atendimento.

Precisamos encaminhar uma solução.

Aproveito para saudar o Deputado Weliton Prado, que é um grande lutador pela

democratização do acesso e pela melhoria da qualidade do fornecimento da energia
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elétrica e da água, no caso Cemig e Copasa. Ajude-nos, Deputado Weliton Prado, a

encontrar uma solução. Hoje já conversamos sobre esse tema. Vamos novamente

organizar uma audiência pública nesta Casa para uma discussão, para atualização

dos números, reconhecendo o muito que já se fez e reafirmando a necessidade de se

colocar na agenda da Assembleia de Minas uma solução definitiva para o programa

Luz para Todos. Todos nós queremos auxiliar na interiorização do desenvolvimento, e

esse programa é um programa-chave, fundamental para esse fim.

O Deputado Padre João (em aparte)* - Serei breve, companheiro Deputado Almir

Paraca. Parabenizo V. Exa. por trazer ao Plenário este debate, que é de fundamental

importância. É importante ressalvar que, salvo engano, em 2007, esta Casa aprovou

uma autorização do governo do Estado para conceder recursos ao programa Luz

para Todos. Aliás, a prioridade era o Noroeste, como foi alegado na justificativa. Não

é possível entender por que o programa ficou parado por todo esse tempo. Leva-nos,

então, a deduzir que é a falta de compromisso para com o homem, a mulher e o

jovem do campo, que estão abandonados por este governo.

O Deputado Almir Paraca - E estão abandonando o campo, não é, Deputado Padre

João?

O Deputado Padre João (em aparte)* - O que traz, de certa forma, um enorme

transtorno aos grandes centros, pela ausência de programas também estruturantes,

na linha de infra-estrutura. É um descaso, um desrespeito para com o ser humano. O

mundo inteiro tem consciência de que se deve investir para garantir a qualidade de

vida e a permanência dos jovens no campo. Tenho dito, Deputado Almir Paraca, que

não há como motivar um jovem a permanecer no campo, dizer da sua importância se,

como Liderança política, não estamos garantindo a mínima condição para isso, que é

a energia elétrica. A energia elétrica é hoje um serviço essencial para a cidadania.

Tenho dito que a demanda é a da internet banda larga, mas parte da população não

tem sequer o direito de ter uma televisão, um liqüidificador, uma geladeira, um som.

Esta é a vergonha que está instalada no Estado: a falta de respeito para com o

homem do campo, aquele que garante o alimento na nossa mesa. Obrigado,

Deputado, e parabéns pelo pronunciamento.

O Deputado Almir Paraca - Obrigado, Deputado Padre João.
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Para concluir, Sr. Presidente, registramos também que não cabe mais discutir sobre

de quem é a responsabilidade pelo mau dimensionamento do programa Luz para

Todos desde o seu início, porque ele nunca foi do governo federal e sim das

concessionárias. Os agentes responsáveis pela implantação do programa em Minas

Gerais, controlados por Furnas, dizem que as outras concessionárias estão dentro do

cronograma e atenderão toda a demanda até o final deste ano. Infelizmente, a grande

concessionária de Minas Gerais, a Cemig, que alcança 783 Municípios - portanto

quase a totalidade dos Municípios do Estado -, não consegue efetivamente cumprir a

demanda do programa Luz para Todos.

O Deputado Weliton Prado (em aparte)* - Serei breve, Deputado Almir Paraca.

Quero somente parabenizar V. Exa. Sou testemunha do seu empenho. Quantas

audiências públicas realizamos para discutir o programa Luz para Todos e sua

implementação, com urgência, no Noroeste, no Norte de Minas e no Vale do

Jequitinhonha? Aliás, houve requerimentos de V. Exa. em Paracatu e aqui, na

Assembleia Legislativa, com este Deputado na Presidência da Comissão de Assuntos

Municipais.

A situação não pode continuar como está. A Cemig terá de se posicionar. Na

próxima etapa serão feitas somente mais 25 mil ligações. Os Municípios que mais

precisam foram priorizados pelos Diretores da Cemig e por todos os responsáveis

pelo programa Luz para Todos, tanto na esfera estadual como na federal. Chegou-se

ao consenso de que o Noroeste, o Norte e o Vale do Jequitinhonha seriam

prioridades. Devemos cobrar um posicionamento firme da Cemig a fim de se

garantirem essas ligações, pois essas pessoas não podem mais esperar. A luz é uma

necessidade, um bem essencial. Estamos juntos com V. Exa. Se precisar de ajuda

para pressionar e brigar, poderá contar com o nosso apoio. Parabéns!

O Deputado Almir Paraca - Contamos com V. Exa., Deputado Weliton Prado.

Vamos, então, solicitar juntos essa audiência pública - mais uma - para buscarmos

novamente informações, especialmente sobre esse acordo realizado até no âmbito do

programa Territórios da Cidadania, priorizando o Norte e o Noroeste de Minas e os

Vales do Jequitinhonha e do Mucuri. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
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O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Boa tarde a todos! Inicialmente saúdo todos os

servidores da Casa e, em especial, a Das Dores, que é militante histórica da cidade

de Contagem e está aqui, visitando a Assembleia Legislativa. É um prazer tê-la

conosco.

Durante a manhã, estive na cidade de Contagem, a convite da Prefeita Marília

Campos, participando do lançamento do programa Minha Casa, Minha Vida. A

Prefeita Marília foi muito feliz, pois saiu à frente das demais prefeituras do nosso

Estado.

A cidade de Contagem foi a primeira, entre todas as cidades do Estado de Minas

Gerais, a anunciar o incentivo, principalmente para as pessoas de baixa renda (de

zero a três salários mínimos). A Prefeitura de Contagem anunciou para as

construtoras a isenção total do ISS, do ITBI, que é muito caro, e também do IPTU.

Essa é uma forma de a Prefeitura contribuir para acelerar o programa. O Presidente

Lula, aliás, disse que quer o programa em andamento. Ele quer a parceria das

prefeituras, quer jogo rápido, sem burocracia, para que as casas realmente sejam

construídas e possam beneficiar, principalmente, as pessoas que mais precisam.

Trata-se do maior programa habitacional da história do nosso país.

Ficamos muito felizes em ver que a Prefeitura de Contagem saiu na frente, dando

incentivos para que o setor empresarial possa construir as casas. Inclusive já está

fazendo o pré-cadastro, nas Regionais Eldorado, Industrial, Nacional, Petrolândia,

Ressaca, Sede, Vargem das Flores e Riacho. Então, o Município de Contagem, por

intermédio da Prefeitura, em mais uma ação, vem melhorar a qualidade de vida da

população, gerando emprego e renda. O programa habitacional Minha Casa, Minha

Vida tem como objetivo facilitar o financiamento para as empresas do mercado

imobiliário, destinado à construção de 1 milhão de habitações populares para o

atendimento de famílias com renda de 0 a 10 salários mínimos. A Prefeitura de

Contagem já está em fase de implementação do Minha Casa, Minha Vida, como parte

do programa municipal de habitação voltado para as famílias de baixa renda, aquelas

que moram de favor, pagam aluguel ou ocupam imóveis irregulares.

Em Contagem, habitação é prioridade. Temos as Vilas São Paulo e Dom Bosco,
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localizadas na região do Ribeirão Arrudas, onde essa obra atenderá diretamente a

mais de 900 famílias. O investimento é de R$205.000.000,00, com recursos da

Prefeitura, do Município de Belo Horizonte e dos governos estadual e federal.

A Vila Barraginha será reconstruída para assegurar o domínio e a propriedade aos

moradores. Passados 17 anos da tragédia da Barraginha, parte da vila será

reconstruída, e o solo, estabilizado. Cerca de 260 famílias serão beneficiadas em

uma primeira etapa, num investimento de R$28.000.000,00.

Quanto ao Conjunto Maria da Conceição e aos moradores em áreas de risco nas

Vilas Jardim Eldorado, Buraco da Coruja I e II e Cachorro Sentado, serão

reassentados em um conjunto habitacional com 240 apartamentos. Na mesma área,

será construído mais um conjunto habitacional para atender a 64 famílias que serão

retiradas da Vila Beatriz e a outras 32 famílias do Movimento dos Sem-Casa da

Associação Habitacional do Bairro Água Branca. No total, 336 famílias serão

atendidas. O conjunto contará, ainda, com um centro de saúde.

Na Vila Beatriz, teremos a sua urbanização, conforme aprovado pela comunidade, a

qual inclui a área de lazer nos locais que atualmente são áreas de risco. O conjunto

habitacional terá 120 apartamentos, e a obra beneficiará 400 famílias.

No Vila Maracanã, cerca de 160 famílias que viviam em precárias situações no

setor 2 foram removidas e serão reassentadas no conjunto habitacional. O local

atualmente ocupado pelos moradores será transformado em área de lazer.

Finalmente, no terreno ao lado da Vila Itália, será construído o Conjunto

Habitacional Fonte Grande, para acolher famílias vitimadas por enchentes, moradores

de áreas de risco e de beiras de córregos. O conjunto terá 234 apartamentos. Então,

essas são as ações da Prefeitura de Contagem.

Parabéns à Prefeitura de Contagem e a toda a sua administração, na pessoa da

Prefeita Marília Campos, pela brilhante iniciativa e pelo exemplo que está dando não

só para Minas Gerais, mas também para o Brasil. Com certeza o Presidente Lula e a

Ministra Dilma ficarão muito felizes com esta notícia de que Contagem sai na frente

em relação aos demais Municípios.

Também acompanhamos a situação em outros Municípios, como é o caso de

Uberlândia. Aliás, temos mantido contato com a Ministra Dilma, por meio do
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Deputado Federal Elismar Prado, para que o programa tenha andamento não só nas

grandes cidades, mas também nas pequenas, a fim de que a população de baixa

renda que ganhe entre zero e três salários mínimos seja atendida com agilidade e

sem burocracia.

Outro ponto que gostaria de comemorar diz respeito à merenda escolar para o

ensino médio, que era um sonho e que agora tornou-se realidade. Faz muito tempo

que brigamos por isso.

O Deputado Almir Paraca (em aparte) - Inicialmente, Deputado Weliton Prado,

quero publicamente reconhecer a maestria com que o nobre Deputado conduz o seu

trabalho nesta Casa, em sintonia com as melhores tradições do PT, mobilizando,

fazendo controle social, fiscalizando e marcando uma presença muito firme e

constante em todas as questões e áreas que o mandato elege como importantes e

que precisam de atenção especial.

Queremos também saudar a Prefeita Marília Campos. Conheci a Prefeita Marília há

muitos anos, no movimento sindical bancário, em Belo Horizonte, uma guerreira

desde aquela época. Faz tempo que acompanho o trabalho da Marília, por isso

gostaria de estender meus cumprimentos a toda a administração de Contagem.

O gesto da Prefeita Marília precisa realmente alcançar todos os Municípios do

interior. Já está superada essa questão dos 50 mil, 100 mil, ou seja, acabaram-se os

limites, os impedimentos para que os pequenos Municípios acessem o programa

Minha Casa, Minha Vida.

Na semana passada, estivemos numa reunião acompanhando cerca de 200

Prefeitos, junto ao Ministro Alexandre Padilha, de Assuntos Federativos, exatamente

para tratar desse programa. A orientação é que os pequenos Municípios se

organizem, por meio de associações microrregionais ou de consórcios

intermunicipais, para que a demanda regional ganhe uma escala que os torne um

atrativo para as empresas que efetivamente farão a implantação dos conjuntos

habitacionais, isto é, para que elas possam interessar-se por esses projetos.

Portanto, parabéns para Contagem e para o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Agradeço ao Deputado Almir Paraca, que está

acompanhando de perto a implementação do programa. É fundamental o que o
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Deputado disse. As prefeituras realmente têm de se movimentar e se organizar para

garantir apoio a fim de que o programa seja implementado aí, na sua cidade. Como já

dizia o poeta: “Uma cidade parece pequena se comparada a um país, mas é na

minha, na sua cidade, que se começa a ser feliz”. O primeiro sonho de todo cidadão é

ter casa própria, o que agora poderá virar realidade, independentemente do tamanho

do Município. Dessa forma, é muito importante a organização do poder público

municipal para prestar essa ajuda em termos de áreas e de incentivos fiscais, a fim

de que a construção dessas casas aconteça com grande agilidade.

Conforme dizia, estamos comemorando a merenda escolar. Aliás, vamos fazer uma

atividade sobre isso, em conjunto com o Deputado Almir Paraca, no Noroeste de

Minas, na cidade de Paracatu, para comemorar a merenda escolar para os alunos do

ensino médio. Essa era uma briga antiga nossa, bem antes da militância no

movimento estudantil. É um absurdo que no Brasil os estudantes do ensino médio

não tenham merenda escolar, principalmente os que trabalham o dia todo e já

chegam à escola cansados, com sono e com fome, sem direito à merenda. Isso

significa exclusão. Digo isso porque, quando o ensino fundamental funciona junto

com o ensino médio, a servente fica com o coração na mão vendo alunos com fome,

já que só os alunos do ensino fundamental têm direito à merenda. Então, separa-se

quem come e quem não come. É um absurdo. O funcionário fica com o coração

partido ao ter de impedir um estudante com fome de fazer uso da merenda escolar. A

merenda escolar só é autorizada para os alunos do ensino fundamental. Uma

distinção que não deixa os alunos do ensino médio comerem. Eles têm de ser

separados ou, muitas vezes, retirados da fila, para não ganharem o prato de comida.

Isso é desumano.

E agora é uma realidade: serão investidos mais de R$600.000.000,00, serão

beneficiados, ao todo, em torno de 8.200.000 estudantes, com uma previsão de

custos de R$362.000.000,00 ao ano no Orçamento da União. Esses

R$600.000.000,00 de investimento serão também para o transporte escolar, que

estende o atendimento a 1.140.000 estudantes do ensino médio e da educação

infantil do meio rural. Há previsão de recursos de R$103.000.000,00 por ano, todo

ano, e também o repasse do dinheiro direto para a escola, o que acaba com a
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burocracia. Os recursos previstos são de R$157.000.000,00 para inclusão dos alunos

da educação infantil e do ensino médio e para manutenção das escolas, incluindo

reformas e compra de material didático.

Outra novidade se refere à agricultura familiar: a lei obriga que 30% dos recursos da

merenda escolar sejam utilizados para beneficiar os pequenos produtores de

assentamentos rurais. O projeto realmente é muito importante, estamos

comemorando. A merenda escolar para os alunos do ensino médio é uma grande

vitória. Já denunciamos da tribuna da Assembleia: para nós, o que estava previsto no

Orçamento do Estado para a compra da merenda não era aplicado, não era

prioridade. Então, vemos agora o governo federal fazendo a sua parte. Os alunos do

ensino médio terão direito a merenda escolar, que é um sonho se transformando em

realidade. Há estudante morrendo de rir de felicidade. É uma grande conquista, por

isso provamos que a luta realmente deve continuar, não podemos parar, é preciso

mobilização permanente. Quantos e quantos anos de luta foram precisos para, agora,

a merenda escolar ser uma realidade para os alunos do ensino médio! Ficamos

realmente muito felizes e muito orgulhosos com nosso governo.

Para finalizar, queria dizer que a campanha em relação à tarifa de água da Copasa,

que é muito cara, continua a todo o vapor em Minas. Estamos percorrendo todas as

regiões do Estado e mobilizando Vereadores, entidades, associações e a Igreja.

Continua valendo a liminar proibindo o aumento do valor da água. Sem ela, era para

o cidadão, na conta deste mês, já estar pagando um valor mais alto da sua conta.

Conseguimos uma decisão da Justiça de proibir o aumento em mais de 600

Municípios. Repito, está proibido o aumento da água. Em Montes Claros há uma

determinação da Justiça para devolução dos recursos e para abaixar o valor cobrado,

porque lá, há muito tempo, como em vários outros Municípios, a Copasa cobra pelo

tratamento do esgoto, e não o faz. Joga o esgoto onde? Nos rios, nos córregos, nos

lagos, poluindo os mananciais, as nascentes. Não há dúvida de que a maior poluidora

do Estado é a própria Copasa, que se vangloria da qualidade de sua água. Entretanto

questionamos essa qualidade, questionamos também a preocupação em relação ao

meio ambiente, porque não é certo jogar todo o esgoto sanitário nos rios, nos lagos e

nos córregos e ainda cobrar por um tratamento que não existe. A campanha continua
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com muita firmeza em todo o Estado de Minas Gerais. Contamos com a mobilização

e a participação de toda a sociedade. Como sempre dizemos, a água é um bem

público essencial à vida e não pode ser tratada como mera mercadoria.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Hely Tarqüínio) - 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.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Almir Paraca solicitando a palavra pelo art.

70 do Regimento Interno. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o

prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Almir Paraca.

O Deputado Almir Paraca - Sr. Presidente, Srs. Deputados, retorno à tribuna para

fazer um registro que considero muito importante, porque hoje, 22 de abril, estamos

comemorando o Dia Internacional do Planeta Terra.

Nos últimos anos - de maneira particular a partir da década de 60, com as viagens

espaciais, quando se pôde olhar a Terra de uma perspectiva nova -, tornou-se muito

familiar para todos nós a imagem do planeta Terra visto do espaço, como uma bola

de Natal dependurada no fundo negro do universo cheio de estrelas. Esse nosso

planeta frágil tem uma composição na sua biosfera e na sua atmosfera com um

equilíbrio absolutamente fino, exatamente aquele necessário para garantir as

condições de vida. Gradativamente, o planeta Terra vem sendo reconhecido e

ganhando relevo nas discussões contemporâneas. Agora mesmo, o Presidente

estava me apresentando um artigo de publicação desta Casa, de um alemão

especialista nas questões ambientais, tratando da desigualdade social, da

concentração de pobreza e de miséria em um pólo e de riqueza e de acumulação de

capital em outro como o principal fator de agressão ambiental.

Essas questões afetam a todos nós, sejam os investidos em cargo ou função
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pública, sejam os dirigentes de grandes empresas e corporações, seja o cidadão

comum. Não é possível continuar levando nossa vida, desempenhando nossas

tarefas no dia-a-dia sem sermos sensibilizados pelo grande sistema da vida no

planeta Terra, por sua fragilidade e pelas ameaças constantes, profundas e

crescentes que vêm ocorrendo particularmente nas últimas décadas. As mudanças

climáticas, o aquecimento global, o derretimento de geleiras, as alterações que estão

provocando transferências de culturas de uma região para outra e migrações

certamente se intensificarão. Portanto estamos diante de uma situação que, neste Dia

Internacional do Planeta Terra, queremos trazer à reflexão de todos. Não é possível

analisar este momento de crise que estamos vivendo sem dialogar com as questões

planetárias.

A grande imprensa, com muita consistência e insistência, aborda a crise em sua

dimensão financeira e econômica. Mas sabemos que essa é só uma parte, talvez até

menor, da crise maior em que estamos imersos. Considero, Sr. Presidente, que é

uma crise de civilização, do modelo de organização de sociedade que consome tanta

energia como consumimos, baseado na obsolescência dos produtos, que são

concebidos e fabricados para durar muito pouco tempo, para serem rapidamente

substituídos. Um modelo de sociedade baseado no consumo e na utilização dos

recursos naturais como se fossem infinitos. Essa consideração da crise também

como uma crise energética, como uma crise de alimentos, climática, ambiental,

particularmente como uma crise existencial, e mesmo, Sr. Presidente, diríamos

espiritual, é que gostaríamos de associar a esta data que foi consolidada desde a

década de 90 como o Dia Internacional do Planeta Terra. Se não tivermos a

capacidade, com o conjunto da sociedade, de adotar uma postura diferenciada,

renovada, à altura dos grandes desafios que estão colocados para todos nós, daqui

para frente os desastres e as intempéries, que estão se manifestando com muita

intensidade em todos os continentes, aumentarão e alcançarão a todos.

É claro que as populações menos favorecidas, os mais empobrecidos, os mais

vulneráveis serão também os mais atingidos, os que sofrerão mais, mas as

mudanças climáticas e ambientais não escolhem ninguém e atingirão a todos, sejam

as nações mais pobres, sejam as nações mais desenvolvidas, sejam as pessoas
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mais pobres, sejam as pessoas mais ricas. Precisamos ter a clareza de que o modelo

estabelecido, que prometia uma qualidade de vida universal para todos no planeta, já

demonstrou a sua incapacidade de cumprir essa promessa. Nos últimos anos, vimos

constatando que esse modelo é cada vez mais concentrador de renda e de riqueza e

promove uma exclusão muito grande. Os benefícios e as conquistas da ciência não

são universalizados, não chegam a todos.

Portanto, para encerrar, Sr. Presidente, neste dia de comemoração, de

homenagem, de reconhecimento do nosso planeta Terra, espero que possamos

compreender que a saída da crise não pode ser uma saída que, pura e

simplesmente, resgate o equilíbrio de um momento anterior à crise - o momento da

concentração, da expansão, do consumo exacerbado. Porque esse modelo, apesar

de diminuir as tensões que se apresentaram a partir da deflagração da crise, não vai

resolver efetivamente os problemas imediatos das populações fragilizadas e

empobrecidas do Brasil e do mundo, muito menos os problemas das gerações

futuras. Na verdade, estamos comprometendo o futuro das próximas gerações.

A cada espécie animal ou vegetal que se extingue, estamos diminuindo a

diversidade e, conseqüentemente, a teia da vida, a capacidade de cada vida

individualmente se perpetuar neste planeta e a possibilidade de cada espécie ser

preservada e mantida.

Fala-se muito da mata atlântica e da Floresta Amazônica, mas o cerrado das Minas

Gerais é um dos biomas mais ameaçados do Brasil. Como os demais biomas, quanta

riqueza está-se perdendo no processo de devastação que alcança o cerrado

brasileiro! Quantas plantas e quantos princípios ativos poderiam ser transformados

em soluções e medicamentos para amenizar uma grande quantidade de males que

afligem populações as mais diversas mundo afora, mas se encontram escondidos,

guardados nessas plantas que estão desaparecendo no nosso cerrado!

Portanto, Sr. Presidente, agradeço, mais uma vez, a oportunidade de manifestar-me

nesta tribuna, esperando que a cada ano, no Dia Internacional do Planeta Terra,

façamos um balanço e constatemos que as grandes lideranças mundiais, reunidas

nos fóruns internacionais, têm conseguido traduzir em políticas efetivas e ações

concretas a mitigação dos problemas ambientais e climáticos e o consumo excessivo
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de energia e de recursos naturais que está pondo em risco a sobrevivência da vida no

planeta. Muito obrigado.

Encerramento

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

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

Deputados para a extraordinária de logo mais, às 20 horas, nos termos do edital de

convocação, e para a ordinária de amanhã, dia 23, às 14 horas, com a seguinte

ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-

se a reunião.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 8/2007, EM

17/12/2008

Às 15h32min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas Maria Lúcia

Mendonça, Ana Maria Resende e Gláucia Brandão (substituindo esta à Deputada

Rosângela Reis, por indicação da Liderança do BPS) e o Deputado Domingos Sávio,

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 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 o

Parecer para o 2º Turno sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 8/2007.

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, sobre a

Proposta de Emenda à Constituição nº 8/2007, que conclui pela aprovação na forma

do vencido em 1º turno, com as Emendas nºs 1 e 2, apresentadas por esta Comissão

(relator: Deputado Domingos Sávio). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos da Comissão.

Sala das Comissões, 22 de abril de 2009.
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Maria Lúcia Mendonça, Presidente - Ana Maria Resende - Rosângela Reis.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 8/4/2009

Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Jayro Lessa,

Adelmo Carneiro Leão, Gilberto Abramo (substituindo este ao Deputado Antônio Júlio,

por indicação da Líderança do PMDB), 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

apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e

comunica o recebimento da seguinte correspondência, publicada no “Diário do

Legislativo” de 3/4/2009: ofícios dos Srs. Fernando Antônio Brandão, Diretor

Executivo do Fundo Nacional de Assistência Social, e Luiz Antônio Souza de Eira,

Secretário Executivo do Ministério da Integração Nacional. O Presidente acusa o

recebimento da seguinte proposição, para a qual designou o relator citado a seguir:

Projeto de Lei nº 2.926/2008, no 1º turno (Deputado Zé Maia). Passa-se à 1ª Fase da

2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres

sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são

aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos

Projetos de Lei nºs 1.065/2007 (relator: Deputado Lafayette de Andrada) e

2.838/2008 (relator: Deputado Juarez Távora) na forma dos Substitutivos nºs 1, da

Comissão de Constituição e Justiça; 1.505/2007 com as Emendas nºs 1 a 3, da

Comissão de Constituição e Justiça (relator: Inácio Franco). Registra-se a presença

do Deputado Antônio Júlio. A seguir, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1º

turno, do Projeto de Lei nº 2.926/2008 na forma do Substitutivo nº 1 (relator:

Deputado Juarez Távora, em virtude de redistribuição). O Deputado Lafayette de

Andrada se retira da reunião. Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado

Adelmo Carneiro Leão, que conclui pela rejeição do Projeto de Lei nº 3.031/2009, no

1º turno, o Presidente defere o pedido de vista do Deputado Antônio Júlio. Passa-se à
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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 3.510 e 3.531/2009. É adiada

a votação do Requerimento nº 3.511/2009, atendendo-se a requerimento do

Deputado Juarez Távora aprovado pela Comissão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte

(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado Adelmo

Carneiro Leão em que solicita seja encaminhado ao Secretário de Estado de Fazenda

pedido de informações sobre o demonstrativo da evolução mensal do serviço da

dívida contratual com a União no exercício de 2008, discriminando os juros incidentes

pagos, correção incidente e paga, amortizações efetuadas e o montante a pagar

acumulado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

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

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

Sala das Comissões, 22 de abril de 2009.

Zé Maia, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Inácio Franco - Juarez Távora.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 8/4/2009

Às 14h38min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas Rosângela Reis

e Maria Lúcia Mendonça e o Deputado Walter Tosta, 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 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 da pauta e acusa o recebimento das seguintes proposições, para

as quais designou os relatores citados a seguir: Projeto de Lei nº 3.068, 3.081, 3.097,

3.102, 3.103, 3.106, 3.108 e 3.117/2009, em turno único (Deputado Walter Tosta);

2.681, 2.857/2008 e 3.023/2009, em turno único (Deputada Cecília Ferramenta); e

3.071/2009, em turno único (Deputado Ivair Nogueira). Passa-se à 1ª Fase da 2ª
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Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre

proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são

aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, em turno único, do

Projeto de Lei nº 2.996/2009 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de

Constituição e Justiça (relator: Deputado Walter Tosta); e pela aprovação, no 2º

turno, do Projeto de Lei nº 50/2007 (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 3.033, 3.043

e 3.053/2009 (relator: Deputado Walter Tosta); 3.046/2009 (relatora: Deputada Cecília

Ferramenta); 3.063 e 3.066/2009 (relator: Deputado Elmiro Nascimento); e 3.073 e

3.076/2009 (relator: Deputado Ivair Nogueira), que receberam parecer por sua

aprovação. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados

os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 2.441, 2.664, 2.742, 2.811,

2.892, 2.907, 2.909, 2.911, 2.915, 2.916, 2.917, 2.930, 2.940, 2.944/2008 e

2.976/2009. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

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

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

Sala das Comissões, 22 de abril de 2009.

Rosângela Reis, Presidente - Walter Tosta - Maria Lúcia Mendonça - Cecília

Ferramenta - Ivair Nogueira.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 16/4/2009

Às 9h1min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,

Vanderlei Miranda e João Leite (representando este o BSD, por indicação da

Liderança do Bloco), membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o

Deputado Adalclever Lopes. 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 banterior, 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
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Comissão. O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 1.981/2008, no 1º

turno, para o qual designou como relator o Deputado Antônio Genaro. Passa-se à 3ª

Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são

aprovados requerimentos dos Deputados Carlin Moura em que solicita a intervenção

da Comissão junto aos órgãos competentes visando a melhoria das condições de

funcionamento na cadeia pública de Malacacheta; Vanderlei Miranda em que solicita

seja formulada manifestação de aplauso à Rede Globo de Televisão pelos 40 anos do

“Jornal Nacional”; Adelmo Carneiro Leão em que solicita seja realizada reunião de

audiência pública, com convidados que menciona, para discutir o regulamento da

avaliação de desempenho dos empregados da Copasa-MG, aprovado pelo Conselho

de Administração dessa empresa; Durval Ângelo (13) em que solicita sejam

realizadas reuniões de audiência pública, com convidados que menciona, para

debater a questão da intolerância com relação às religiões de matriz africana; para

comemorar o aniversário da Lei Maria da Penha; para comemorar o aniversário da

edição do Estatuto da Criança e do Adolescente; para comemorar o Dia Nacional do

Grito dos Excluídos, em 7 de setembro; para comemorar o Dia Internacional de Luta

contra a Aids; para debater a violência contra crianças e adolescentes, em

comemoração do Dia Nacional de Combate à Violência contra a Criança e o

Adolescente, e para obter esclarecimentos sobre a efetivação dos Planos Nacional e

Estadual de Direitos Humanos; seja formalizada a participação da Comissão em

evento sobre os direitos humanos e as vítimas de violência a ser realizado hoje, às 19

horas, na Faculdade de Direito de Piumhi; seja formalizada a participação da

Comissão na Caminhada Cultural pela Liberdade Religiosa e pela Paz, em 13 de

maio, nesta Capital, com concentração na Praça Sete, a partir das 14h30min; sejam

encaminhados à Ouvidoria e à Corregedoria da PMMG cópia das notas taquigráficas

desta reunião e pedido de providências para apuração de denúncia de participação

de policiais em ação policial ilegal; sejam encaminhados ao Secretário de Defesa

Social cópia das notas taquigráficas desta reunião e pedido de providências para

proteção especial a família e a pessoas supostamente ameaçadas no Município de

Nova Lima e região; seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de
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providências para a transferência dos policiais militares citados no Boletim de

Ocorrência de 10/4/2009; e seja encaminhado à Promotoria de Justiça da Comarca

de Nova Lima pedido de providências para instauração de procedimento

investigatório criminal e oferecimento da denúncia cabível contra André Augusto de

Lima Birchal. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

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

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

Sala das Comissões, 22 de abril de 2009.

Durval Ângelo, Presidente - Ruy Muniz - Gláucia Brandão.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.817/2008

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado Inácio Franco, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Banda de Música Lira Santa Cecília, 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 2.817/2008 pretende declarar de utilidade pública a Banda de

Música Lira Santa Cecília, com sede no Município de Pará de Minas, que possui

como finalidade precípua a disseminação da arte musical.

A entidade entretém a população em geral por meio de apresentações públicas e

participa de eventos cívicos, culturais e religiosos.

Por cooperar com o aprimoramento cultural da comunidade, a instituição se faz

merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.817/2008,
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em turno único.

Sala das Comissões, 22 de abril de 2009.

Vanderlei Jangrossi, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.031/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em epígrafe 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.

Preliminarmente, a proposição foi apreciada pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.

188, c/c o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O objetivo do projeto em exame é acrescentar o § 7º ao art. 3º da Lei nº 14.937, de

2003, o qual estabelece que, na hipótese de isenção do IPVA relativa a veículo

automotor novo, de propriedade de motorista portador de deficiência físico-motora, o

benefício será reconhecido mediante apresentação de requerimento à Administração

Fazendária – AF – da circunscrição do interessado, acompanhado de laudo de perícia

médica que especifique o tipo de defeito físico do requerente e ateste sua total

incapacidade para dirigir automóveis comuns. Tal laudo deverá ser fornecido pela

Comissão de Exames Especiais para Portadores de Deficiência Física do

Departamento Estadual de Trânsito ou, nas regiões onde a Comissão não realiza o

exame, por médico credenciado no Sistema Único de Saúde – SUS. Com isso, altera-

se a regra vigente para o reconhecimento da referida isenção, disposta no inciso III

do art. 8º do Regulamento do IPVA (Decreto nº 43.709, de 23/12/2003), que não

prevê a possibilidade da apresentação de laudo de perícia médica fornecido por

médico credenciado no SUS nas regiões onde a citada Comissão não realiza o

exame.

De acordo com o autor, o projeto pretende estabelecer mecanismos de facilitação

para que o portador de deficiência física usufrua da isenção do IPVA. Segundo ele, “a
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pertinência da proposição está no fato de inexistir, no interior do Estado, Comissão de

Exames do DETRAN-MG, o que obriga o beneficiário a deslocar-se até a Capital,

muitas vezes com extrema dificuldade, por sua própria situação”.

Cabe salientar que o § 1º do art. 8º do Regulamento do IPVA prevê a dispensa do

laudo de perícia médica se o requerente já possuir a Carteira Nacional de Habilitação

- CNH - expedida no Estado com a especificação do tipo de veículo que está

autorizado a dirigir, bem como de suas características especiais, conforme

observação da Comissão de Exames Especiais para Portadores de Deficiência Física

do Detran-MG. Com isso, a pessoa com deficiência física precisaria se submeter a

avaliação por parte da Comissão uma única vez, durante o procedimento de

expedição da CNH.

Por outro lado, o Conselho Nacional de Trânsito – Contran –, ao qual compete

estabelecer as normas regulamentares referidas no Código de Trânsito Brasileiro,

determina, por meio do § 1º do art. 4º da Resolução nº 267, de 15/2/2008, que o

exame de aptidão física e mental do candidato portador de deficiência física será

realizado por junta médica especial designada pelo Diretor do órgão ou entidade

executiva de trânsito do Estado ou do Distrito Federal.

Consideramos que a avaliação da condição de portador de deficiência física para

fins da isenção, caso fosse realizada de forma descentralizada, por qualquer médico

do SUS, sem qualificação específica, comprometeria a uniformidade dos critérios

utilizados e possibilitaria a ocorrência de injustiças e privilégios. Assim, embora

reconhecendo o inconveniente eventualmente imposto à pessoa com deficiência

física, entendemos que a mudança proposta é inoportuna. No entanto, esse

inconveniente poderia ser minimizado caso a Comissão de Exames Especiais para

Portadores de Deficiência Física do Detran-MG realizasse avaliações no interior do

Estado. Essa medida pode ser sugerida por esta Casa ao Poder Executivo, uma vez

que ela se insere no campo de atuação deste, não sendo cabível, nesse caso

específico, a elaboração de projeto de lei.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº 3.031/2009.

Sala das Comissões, 22 de abril de 2009.
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Zé Maia, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Inácio Franco - Juarez

Távora.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.578/2008

Comissão de Administração Pública

Relatório

O Governador do Estado, por meio da Mensagem nº 240/2008, enviou a esta Casa

o projeto de lei em epígrafe, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado

para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos

do inciso IX do art. 37 da Constituição da República.

O projeto foi aprovado em 1º turno na forma do Substitutivo nº 2, apresentado por

esta Comissão.

Cumpre-nos, agora, o exame da matéria quanto ao mérito, em 2º turno.

Segue anexa a redação do vencido, que integra este parecer.

Fundamentação

A proposição em tela pretende regulamentar a contratação de servidores por tempo

determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse

público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal.

De acordo com o projeto, entende-se como excepcional interesse público a situação

transitória que demanda urgência na realização ou manutenção de serviço público

essencial ou, ainda, aquela em que a transitoriedade e excepcionalidade do evento

não justificam a criação de quadro efetivo.

A contratação temporária se efetivará em diversas hipóteses, especialmente nas

seguintes:

a) assistência a situações de calamidade pública e de emergência;

b) combate a surtos endêmicos;

c) realização de recenseamentos;

d) carência de pessoal em decorrência de afastamento ou licença de servidores

ocupantes de cargos efetivos, quando o serviço público não puder ser prestado a

contento com o quadro remanescente;

e) insuficiência do número de servidores efetivos para a continuidade dos serviços

públicos essenciais, desde que não haja candidatos aprovados em concurso público
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aptos à nomeação;

f) carência de pessoal para o desempenho de atividades sazonais ou emergenciais

que não justifiquem a criação de cargo efetivo, especialmente as relacionadas no

inciso VI do art. 2º do projeto.

Para todas as hipóteses de contratação, a proposição estabelece os prazos de

duração dos contratos e as respectivas prorrogações. No que concerne ao

recrutamento do pessoal a ser contratado, o projeto prevê a realização de processo

seletivo simplificado, sujeito a ampla divulgação prévia. Com toda a razão, a

contratação temporária deverá obedecer aos princípios gerais da administração

pública e do processo administrativo. Apenas a contratação para atender a

necessidades decorrentes de calamidade pública prescindirá de processo seletivo.

A fixação da remuneração dos contratados também é objeto da proposição em

estudo, devendo estes ser remunerados com valores correspondentes ao vencimento

dos cargos públicos cujas atribuições correspondam às suas funções ou, inexistindo

correspondência, com valores compatíveis com os dos salários pagos pela iniciativa

privada para o desempenho dessas funções.

Por último, cumpre ressaltar a possibilidade de pagamento de prêmio por

produtividade pela autoridade contratante nos contratos superiores a seis meses,

assim como nos contratos com prazo determinado celebrados nos termos do inciso IX

do art. 37 da Constituição Federal em vigor na data da publicação da lei e nas

hipóteses de designação de que trata a Lei nº 10.254, de 20 de julho de 1990.

Ratificando o nosso posicionamento no 1º turno, destacamos, mais uma vez, que a

contratação por prazo determinado para atender a necessidade temporária de

excepcional interesse público, nos moldes da proposição em estudo, tem o propósito

de abranger não só situações em que a própria atividade a ser desempenhada é

temporária, não se justificando a criação de quadros efetivos, mas também situações

relativas a atividade de natureza permanente, desde que o excepcional interesse

público demande que se faça imediato suprimento de uma necessidade temporária,

por não haver tempo hábil para a realização do concurso público.

A matéria foi amplamente discutida em 1º turno, o que contribuiu de forma decisiva

para o seu aprimoramento técnico-jurídico. A Comissão de Constituição e Justiça, ao
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analisar o projeto em 1º turno, apresentou o Substitutivo nº 1, adequando o texto ao

ordenamento constitucional vigente. Já esta Comissão apresentou, em 1º turno, a

Emenda nº 1 e, ao analisar as emendas apresentadas em Plenário, propôs o

Substitutivo nº 2, que, além de incorporar as propostas contidas no Substitutivo nº 1,

promoveu outras alterações que aprimoraram a proposição.

Por fim, é fundamental ressaltar que a matéria reveste-se de grande importância

para a administração pública na medida em que regulamenta, com dispositivos claros

e precisos, um preceito constitucional que prevê um instrumento de atuação

administrativa que vai ao encontro do interesse público, desde que utilizado com

observância deste e implementado conforme os termos da lei.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.578/2008 na

forma do vencido em 1º turno, apresentado a seguir.

PROJETO DE LEI N° 2.578/2008

(Redação do Vencido)

Dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade

temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da

Constituição da República.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público,

os órgãos da administração direta do Poder Executivo, suas autarquias e fundações

poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nos termos do inciso

IX do art. 37 da Constituição Federal, nas condições e prazos previstos nesta lei.

Parágrafo único – Para fins da contratação a que se refere o “caput”, entende-se

como excepcional interesse público a situação transitória que demande urgência na

realização ou na manutenção de serviço público essencial ou aquela em que a

transitoriedade e a excepcionalidade do evento não justifiquem a criação de quadro

efetivo.

Art. 2º – Consideram-se hipóteses de necessidade temporária de excepcional

interesse público, para fins de contratação temporária nos termos desta lei:

I – assistência a situações de calamidade pública e de emergência;
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II – combate a surtos endêmicos;

III – realização de recenseamentos;

IV – carência de pessoal em decorrência de afastamento ou licença de servidores

ocupantes de cargos efetivos, quando o serviço público não puder ser desempenhado

a contento com o quadro remanescente, ficando a duração do contrato administrativo

limitada ao período da licença ou do afastamento;

V – insuficiência do número de servidores efetivos para a continuidade dos serviços

públicos essenciais, desde que não haja candidatos aprovados em concurso público

aptos à nomeação, ficando a duração dos contratos condicionada ao provimento dos

cargos mediante concurso público subseqüente;

VI – carência de pessoal para o desempenho de atividades sazonais ou

emergenciais que não justifiquem a criação de quadro efetivo, especialmente:

a) as relacionadas à defesa agropecuária e afins, no âmbito da Secretaria de

Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para atendimento de situações de

iminente risco à saúde animal, vegetal ou humana;

b) as desenvolvidas no âmbito dos projetos específicos de competência da

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – Semad –;

c) as amparadas por técnicas especializadas, no âmbito de projetos de cooperação

com prazo determinado implementados mediante acordos internacionais, desde que

haja, em seu desempenho, subordinação do contratado a órgão ou entidade pública;

d) as que utilizem técnicas especializadas de tecnologia da informação, de

comunicação e de revisão de processos de trabalho que se caracterizem como

projetos específicos criados por prazo determinado.

§ 1º – As contratações a que se refere a alínea “c” do inciso VI do “caput” deste

artigo serão vinculadas exclusivamente a um projeto, vedado o aproveitamento dos

contratados em qualquer área da administração pública.

§ 2º – Para os fins do inciso V do “caput” deste artigo, consideram-se serviços

públicos essenciais aqueles desenvolvidos nas áreas de saúde, educação, segurança

pública, defesa social, vigilância e meio ambiente.

§ 3º – Exclui-se das hipóteses previstas nos incisos IV e V do “caput” a designação

a que se refere a alínea “a” do inciso I do § 1º do art. 10 da Lei nº 10.254, de 20 de
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julho de 1990.

§ 4º – É vedada a contratação temporária prevista no inciso IV deste artigo para os

casos de afastamento voluntário incentivado.

Art. 3º – O recrutamento do pessoal a ser contratado nos termos desta lei será feito

nos termos de regulamento, mediante processo seletivo simplificado, sujeito a ampla

divulgação prévia, inclusive no órgão oficial de imprensa do Estado.

§ 1º – A contratação para atender a necessidades decorrentes de calamidade

pública prescindirá de processo seletivo.

§ 2º – Para as contratações previstas na alínea “a” do inciso VI do “caput” do art. 2º,

poderá ser realizado processo seletivo simplificado, mediante análise curricular,

segundo critérios previamente divulgados.

Art. 4° – As contratações de que trata esta lei ser ão feitas com a observância dos

seguintes prazos máximos:

I – seis meses, nos casos dos incisos I e II do “caput” do art. 2°;

II – um ano, nos casos dos incisos III e IV do “caput” do art. 2°;

III – dois anos, nos casos do inciso V, nas áreas de saúde e educação, e do inciso

VI do “caput” do art. 2º;

IV – três anos, no caso do inciso V do “caput” do art. 2°, nas áreas de segurança

pública, defesa social, vigilância e meio ambiente.

§ 1º – É admitida a prorrogação dos contratos:

I – no caso do inciso III do “caput” do art. 2°, de sde que o prazo total não exceda

dois anos;

II – nos casos dos incisos I, II e IV do “caput” do art. 2º, pelo prazo necessário à

superação da situação, desde que o prazo da prorrogação não exceda dois anos;

III – no caso do inciso V do “caput” do art. 2º, por até um ano nas áreas de saúde e

educação e por até três anos nas áreas de segurança pública, defesa social,

vigilância e meio ambiente;

IV – nos casos do inciso VI do “caput” do art. 2º, desde que o prazo total não

exceda três anos.

§ 2º – No caso do inciso V do “caput” do art. 2º, serão adotadas, imediatamente

após a contratação, as providências necessárias à realização do concurso público
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para provimento dos cargos.

Art. 5º – As contratações de que trata esta lei somente poderão ser feitas com

amparo de dotação orçamentária específica, mediante prévia autorização do

Secretário de Estado sob cuja subordinação ou supervisão se encontrar o órgão ou a

entidade contratante, nos termos estabelecidos em regulamento.

Art. 6º – Os órgãos e as entidades contratantes encaminharão à Câmara de

Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças, para controle do cumprimento

do disposto nesta lei, síntese dos contratos que pretendem realizar e, posteriormente,

daqueles efetivamente realizados.

Art. 7º – É proibida a contratação, nos termos desta lei, de servidores da

administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municípios, bem como de empregados ou servidores de suas subsidiárias e

controladas.

Parágrafo único – Excetua-se do disposto no “caput” a contratação de servidor

enquadrado nas hipóteses previstas no inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal,

desde que comprovada a compatibilidade de horários.

Art. 8º – A remuneração do pessoal contratado nos termos desta lei será fixada

tomando-se como referência o vencimento do cargo público estadual cujas

atribuições correspondam às funções do pessoal contratado ou, inexistindo

correspondência, em valor compatível com o dos salários pagos pela iniciativa

privada para o desempenho dessas funções.

§ 1º – Para os efeitos deste artigo, poderão ser concedidas ao contratado, a critério

da administração pública, as vantagens funcionais previstas em lei, devidas aos

servidores ocupantes dos cargos públicos tomados como referência, excluídas as

vantagens de natureza individual.

§ 2º – No caso do inciso III do “caput” do art. 2º, quando se tratar de coleta de

dados, o valor da remuneração poderá ser formado por unidade produzida, desde

que observado o disposto no “caput” deste artigo.

§ 3º – A autoridade contratante fica autorizada a prever, nos contratos com prazo

superior a seis meses, cláusula de pagamento de Prêmio por Produtividade

elaborada segundo os parâmetros da Lei nº 17.600, de 1º de julho de 2008.
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§ 4º – O disposto no § 3º deste artigo aplica-se, na forma de regulamento, aos

contratos com prazo determinado celebrados nos termos do inciso IX do art. 37 da

Constituição Federal em vigor na data da publicação desta lei e às hipóteses de

designação de que trata a Lei nº 10.254, de 1990.

§ 5º – A remuneração do pessoal contratado não poderá ser superior à

remuneração do servidor ocupante de cargo público tomado como referência,

excluídas as vantagens pessoais.

Art. 9º – Ao pessoal contratado nos termos desta lei, aplica-se o disposto no inciso

V do art. 8º da Lei Complementar nº 100, de 5 de novembro de 2007.

Art. 10 – É vedado ao pessoal contratado nos termos desta lei:

I – receber atribuições, funções ou encargos não previstos no respectivo contrato;

II – ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em substituição, para

o exercício de cargo em comissão ou função de confiança;

III – ser novamente contratado, com fundamento nesta lei, antes de decorridos vinte

e quatro meses do encerramento de seu contrato anterior, salvo na hipótese prevista

no inciso I do “caput” do art. 2º, mediante prévia autorização e com amparo de

dotação orçamentária específica, nos termos do art. 5º.

Parágrafo único – A inobservância do disposto neste artigo importará na rescisão

do contrato, sem prejuízo da responsabilização administrativa das autoridades

envolvidas.

Art. 11 – As infrações disciplinares atribuídas ao pessoal contratado nos termos

desta lei serão apuradas mediante sindicância, a ser concluída no prazo de trinta

dias, assegurada ampla defesa.

Art. 12 – O pessoal contratado nos termos desta lei fará jus aos direitos

estabelecidos no § 3º do art. 39 da Constituição Federal.

Parágrafo único – Aplica-se ao pessoal contratado nos termos desta lei o disposto

nos arts. 132 a 142; 152 a 155; 191 a 212; 244, incisos I, III e V, e 245 a 274 da Lei nº

869, de 5 de julho de 1952.

Art. 13 – O contrato firmado de acordo com esta lei extinguir-se-á sem direito a

indenizações:

I – pelo término do prazo contratual;
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II – por iniciativa do contratado;

III – pela extinção da causa transitória justificadora da contratação.

Parágrafo único – A extinção do contrato, nos casos dos incisos II e III do “caput”,

será comunicada com antecedência mínima de trinta dias.

Art. 14 – O tempo de serviço prestado em virtude de contratação nos termos desta

lei será contado para eventuais efeitos previdenciários.

Art. 15 – O contrato temporário vigente celebrado com base no art. 11 da Lei nº

10.254, de 1990, fica mantido até o cumprimento do prazo nele estabelecido,

aplicando-se, no que couber, o disposto nesta lei.

Art. 16 – O pessoal contratado com base no art. 11 da Lei nº 10.254, de 1990, em

exercício em 31 de dezembro de 2008 terá preferência na celebração dos contratos

temporários firmados após a publicação desta lei.

Parágrafo único – O pessoal contratado de que trata o “caput” deste artigo terá

assegurado o percentual de até 20% (vinte por cento) dos pontos distribuídos no

processo seletivo de que trata o art. 3º desta lei, na forma de regulamento.

Art. 17 – Fica revogado o art. 11 da Lei n° 10.254,  de 1990.

Art. 18 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 23 de abril de 2009.

Délio Malheiros, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Gustavo Valadares -

Domingos Sávio - Neider Moreira.

PARECER SOBRE AS EMENDAS NºS 1 A 5 AO PROJETO DE LEI Nº 1.723/2007

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em epígrafe “estabelece a

política estadual habitacional de interesse social”.

A proposição foi analisada, preliminarmente, pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na

forma do Substitutivo nº 1, que apresentou. Em seguida, foi o projeto apreciado por

esta Comissão, que concluiu por sua aprovação na forma do Substitutivo nº 2, por ela

apresentado. A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária opinou pela

aprovação da proposição na forma do Substitutivo nº 2 e pela rejeição do Substitutivo
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nº 1. Na fase de discussão em Plenário, foram apresentadas à matéria as Emendas

nºs 1 a 5, todas de autoria do Deputado Padre João.

Encerrada a discussão, retorna a proposição a esta Comissão para receber parecer

sobre as emendas apresentadas em Plenário, na forma do art. 188, § 2º, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.723/2007, que dispõe sobre a política estadual habitacional de

interesse social - PEH -, visa a promover condições de acesso à moradia digna a

todos os segmentos da população, especialmente o de baixa renda, contribuindo para

a inclusão social.

São objetivos da política estadual habitacional, conforme definidos no art. 3º da

proposição, a integração, a articulação e a mobilização dos diferentes níveis de

governo e fontes de recursos, de modo a potencializar a capacidade de investimentos

e viabilizar recursos para a sustentabilidade da PEH; a universalização do acesso à

moradia digna; o fortalecimento do papel do Estado na gestão da política e na

regulação dos agentes privados; a promoção da urbanização, a regularização e a

inserção dos assentamentos precários na cidade; a ampliação da produtividade e

melhoria da qualidade na produção habitacional e o estímulo à geração de emprego e

renda.

A Emenda nº 1 propõe alteração da redação do art. 8º do Substitutivo nº 2,

acrescentando ao final do dispositivo a expressão “e o aproveitamento de água

pluvial”. O objetivo do autor da emenda é privilegiar as formas de energia sustentável

não poluidoras, inserindo o sistema de captação de águas pluviais no abastecimento

de água nas unidades habitacionais de interesse social.

Em Minas Gerais, muitos Municípios experimentam problemas de

desabastecimento de água devido ao crescimento da população e do consumo “per

capita” desse recurso, de modo que fontes alternativas surgem como solução para

amenizar os problemas, como a captação de águas pluviais para uso em residência.

No caso de locais desprovidos de abastecimento público de água, tal alternativa

justifica-se por si só. Nos locais que dispõem desses serviços, mas que passam por

crises de desabastecimento, o aproveitamento da água da chuva desempenharia
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importante papel na complementação da oferta de água. E no caso de locais com

serviços que estão funcionando bem e atendendo plenamente à demanda, ainda

assim tal alternativa poderia ser considerada sob o ponto de vista econômico, uma

vez que resultaria em redução do consumo da água fornecida pela concessionária

local. Tendo em vista tão-somente a adequação à técnica legislativa estamos

propondo a Subemenda nº 1 à Emenda nº 1.

A Emenda nº 2 pretende alterar a redação do inciso III do § 2º do art. 5º do

Substitutivo nº 2, de modo a incluir outras formas de execução dos programas

estaduais de habitação de interesse social. De fato, o convênio e a assistência

técnica são instrumentos que podem ser utilizados com associações e cooperativas

autogestionárias para a produção social da moradia. Entretanto o termo “parceria” já

contempla os instrumentos de convênio e assistência técnica. A parceria serve a

diversos objetivos e formaliza-se por variados instrumentos jurídicos, podendo ser

utilizada como forma de delegação da execução de serviços públicos; meio de

fomento à iniciativa privada de interesse público, efetivando-se por meio de convênio,

contrato de gestão ou termo de parceria; instrumento de desburocratização e de

instauração da chamada administração pública gerencial, por meio dos contratos de

gestão; e forma de cooperação do particular na execução de atividades próprias da

administração pública, pelo instrumento da terceirização.

Desta forma entendemos que o objetivo do autor da emenda já está contemplado

no § 2º do art. 5º do Substitutivo nº 2, razão pela qual opinamos pela rejeição da

Emenda nº 2.

A Emenda nº 3 tem por objetivo alterar a sigla utilizada no projeto em comento, de

PEH (Política Estadual de Habitação) para Pehis (Política Estadual de Habitação de

Interesse Social), tanto na ementa como nos artigos do projeto. A modificação, com a

qual concordamos, visa a afirmar consonância com o Sistema Nacional de Habitação

de Interesse Social, conforme justificação apresentada pelo autor da emenda.

A Emenda nº 4 visa a alterar a redação do art. 7º do Substitutivo nº 2, inserindo o

Conselho de Desenvolvimento Regional e Políticas Urbanas - Conedru - como

instância responsável, preferencialmente, pela avaliação e pelo monitoramento

periódicos dos planos, programas e ações relativos à política estadual de habitação
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de interesse social.

O Conselho Estadual de Desenvolvimento Regional e Política Urbana,

regulamentado pelo Decreto nº 44.612, de 10/9/2007, é órgão colegiado de natureza

deliberativa e consultiva, vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana - Sedru. Tem por finalidade estudar e propor diretrizes

para a formulação e implementação da Política Estadual de Desenvolvimento

Regional e Urbano, bem como acompanhar e avaliar a sua execução. É, pois,

razoável que o Conselho acompanhe e avalie periodicamente os planos, os

programas e as ações relativos à política habitacional do Estado, pelo que acatamos

a sugestão apresentada.

Por fim, a Emenda nº 5 pretende conferir nova redação ao art. 9º, visando adequar

as nomenclaturas à legislação federal, bem como acrescentar ao referido artigo o §

3º, com o objetivo de destinar percentual mínimo de 5% do número de unidades dos

empreendimentos de habitação de interesse social à pessoa idosa ou com

deficiência. Com o propósito de adequação da matéria à técnica legislativa propomos

a Subemenda nº 1 à Emenda nº 5.

Além disso, acrescentamos ao § 3º proposto pela emenda o inciso II, destinando

percentual mínimo de 5% do número de unidades dos referidos empreendimentos às

mulheres chefes de família. Segundo dados do IBGE, em 1993 as mulheres eram

chefes de 3,4% das famílias no País, o que significava, na época, 301 mil núcleos

familiares. Já em 2007, a taxa subiu para 18,3% de mulheres como chefes do lar, o

que equivale a 3,6 milhões de famílias.

Nos últimos dois anos, dos 36.548 candidatos inscritos nas seleções feitas nos

Municípios conveniados com a Cohab-MG, para a aquisição da casa própria, 52%

são mulheres, das quais 16% são chefes de família. A Resolução nº 294, de 2007, da

Cohab-MG estabeleceu critérios de inscrição, seleção e classificação dos candidatos,

instituindo prioridade para as mulheres, especialmente aquelas que sustentam a

família.

Ressalte-se que tramita no Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 2.488/00, que

reserva 20% dos gastos federais com habitação às mulheres responsáveis pelo

sustento da família. Após receber aprovação na Câmara dos Deputados em
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dezembro de 2008, o projeto seguiu para o Senado Federal.

Entendemos, pois, que a reserva de no mínimo 5% das unidades dos

empreendimentos de habitação de interesse social para atendimento às mulheres

chefes de família está em consonância com a atual política governamental, sendo sua

implementação conveniente e oportuna. Estas são as razões que nos levam a

apresentar a referida subemenda.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação das Emendas nºs 3 e 4, pela

rejeição da Emenda nº 2 e pela aprovação das Emendas nºs 1 e 5 na forma das

subemendas a seguir apresentadas.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 8º do Substitutivo nº 2 a seguinte redação:

“Art. 8º - Na construção de unidade ou empreendimento habitacional de interesse

social urbano ou rural com recursos do Fundo Estadual de Habitação, implantar-se-á,

preferencialmente, sistema para aquecimento de água por meio da energia solar e

sistema de captação e aproveitamento de água pluvial.”.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 5

Dê-se ao “caput” do art. 9º do Substitutivo nº 2 a seguinte redação, e inclua-se no

artigo o seguinte § 3º:

“Art. 9º - Os andares térreos dos empreendimentos verticais de habitação de

interesse social construídos pelo Estado por meio de programa habitacional serão,

preferencialmente, destinados a pessoas idosas ou pessoas com deficiência que lhes

dificulte a locomoção, desde que estejam regularmente inscritas e preencham as

demais condições estabelecidas no programa.

(...)

§ 3º - Os empreendimentos de habitação de interesse social destinarão:

I - percentual mínimo de 5% (cinco por cento) do número de unidades a pessoas

idosas ou com deficiência;

II - percentual mínimo de 5% (cinco por cento) a mulheres chefes de família.”.

Sala das Comissões, 22 de abril de 2009.

Cecília Ferramenta, Presidente e relatora - Wander Borges - Ana Maria Resende.



____________________________________________________________________________
896

PARECER SOBRE A EMENDA Nº 3 À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 8/2007

Comissão Especial

Relatório

Subscrita por um terço dos membros da Assembleia Legislativa e tendo como

primeiro signatário o Deputado Weliton Prado, a Proposta de Emenda à Constituição

nº 8/2007 acrescenta o § 3º ao art. 207 da Constituição do Estado.

Aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, a matéria retornou a esta

Comissão Especial para receber parecer para o 2º turno, consoante o disposto no art.

111, I, “a”, combinado com o art. 189, do Regimento Interno, ocasião em foram

apresentadas ao projeto as Emendas nºs 1 e 2.

Retorna agora o projeto a esta Comissão para receber parecer sobre a Emenda nº

3, apresentada em Plenário, nos termos regimentais.

Fundamentação

A proposta de emenda à Constituição em exame pretende alterar a redação do

parágrafo único do art. 115 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da

Constituição mineira, segundo o qual o servidor ocupante de cargo de provimento em

comissão que retorna ao serviço público em período inferior a 90 dias mantém o

direito a adicionais por tempo de serviço anteriormente concedidos. Propõe-se a

retirada do prazo, de modo que o servidor que retorne a qualquer momento aos

quadros públicos para o exercício de cargo em comissão seja beneficiado com o

recebimento dos referidos adicionais. Argumenta-se que a exigüidade do prazo, que é

apenas de 90 dias, vem gerando inúmeras injustiças, inviabilizando a percepção de

um direito pelo servidor que refletirá de forma decisiva em sua vida funcional.

No parecer para o 2º turno já foram apreciadas as Emendas nºs 1 e 2, sugeridas

pelo Deputado Djalma Diniz, as quais tratam de garantir ao servidor ocupante de

cargo de provimento em comissão que retorna ao serviço público em período inferior

a 365 dias o direito de perceber os adicionais por tempo de serviço anteriormente

concedidos. Tal proposta justifica-se na busca de corrigir situação de flagrante

injustiça contra os ocupantes de cargos públicos que se afastam dos quadros púbicos

no período eleitoral. A Emenda nº 2 propõe a alteração da cláusula de vigência para
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que o novo período previsto para o afastamento englobe o pleito de 2008.

A Emenda nº 3, que ora se analisa, extingue o prazo para o retorno do servidor ao

exercício de cargo em comissão, de modo a garantir-lhe o direito à percepção dos

adicionais por tempo de serviço independentemente do momento em que ele retornar

ao serviço público para o exercício de cargo da mesma natureza. Embora

reconheçamos o mérito da medida, que busca garantir a percepção dos adicionais

por tempo de serviço aos servidores que retornam aos quadros públicos a qualquer

tempo, consideramos que, por outro lado, a falta de um limite temporal é inexeqüível

do ponto de vista jurídico, levando-se em conta vários dispositivos normativos, até

mesmo aqueles atinentes à concessão de aposentadoria. Assim, adotando uma

postura mais cautelosa, propomos um substitutivo ao vencido, para garantir o

recebimento dos adicionais por tempo de serviço, desde que o servidor retorne aos

quadros públicos no prazo de cinco anos.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação da Proposta de Emenda à

Constituição nº 8/2007, no 2º turno, na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido, a seguir

apresentado, e pela rejeição da Emenda nº 3. Na hipótese da aprovação do

Substitutivo nº 1, ficam prejudicadas as Emendas nºs 1 e 2.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Acrescenta dispositivos ao art. 207 da Constituição do Estado e altera o art. 115 do

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - O “caput” do art. 207 da Constituição do Estado fica acrescido do seguinte

inciso VIII, ficando acrescentado ao art. 207 o § 3º que se segue:

“Art. 207 - (...)

VIII - formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas múltiplas

dimensões.

(...)

§ 3º - A lei estabelecerá o Plano Estadual de Cultura, de duração plurianual,

visando ao desenvolvimento das ações de que tratam os incisos I a VIII deste artigo e

de outras consideradas relevantes pelo poder público para a garantia do exercício
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dos direitos culturais pela população.”.

Art. 2º - O parágrafo único do art. 115 do Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 115 - (...)

Parágrafo único - Fica mantido o direito aos adicionais por tempo de serviço ao

servidor que, na data de publicação desta emenda à Constituição, seja detentor,

exclusivamente, de cargo de provimento em comissão, declarado de livre nomeação

e exoneração, quando exonerado e provido em outro cargo de mesma natureza,

desde que o ato de nomeação ocorra no prazo de até cinco anos contados da data da

exoneração.”.

Art. 3º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação,

retroagindo os efeitos do art. 2º a 1º de julho de 2008.

Sala das Comissões, 22 de abril de 2009.

Maria Lúcia Mendonça, Presidente e relatora - Ana Maria Resende - Rosângela

Reis.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 22/4/2009, as seguintes comunicações:

Do Deputado Tiago Ulisses, notificando o falecimento do Sr. Francisco Moreira de

Azevedo, ocorrido em 14/4/2009, em Luz. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Doutor Rinaldo, notificando sua ausência do País no período de

22/4/2009 a 3/5/2009. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 25 DE ABRIL DE 2009

ATAS

ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 23/4/2009

Presidência dos Deputados Hely Tarqüínio e Antônio Carlos Arantes

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

Correspondência: Mensagem nº 355/2009 (encaminhando o Projeto de Lei nº

3.248/2009), do Governador do Estado - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação

de Proposições: Projeto de Lei Complementar nº 51/2009 - Projetos de Lei nºs 3.249

a 3.254/2009 - Requerimentos nºs 3.615 a 3.621/2009 - Requerimentos das

Comissões de Direitos Humanos (3), de Minas e Energia, de Política Agropecuária e

de Defesa do Consumidor e do Deputado Vanderlei Miranda - Comunicações:

Comunicações das Comissões de Educação, de Cultura, de Assuntos Municipais e

do Trabalho e do Deputado Elmiro Nascimento (2) - Registro de presença - Oradores

Inscritos: Discursos dos Deputados Carlin Moura, Padre João, Domingos Sávio e

Weliton Prado - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Leitura de

Comunicações - Votação de Requerimentos: Requerimentos das Comissões de

Direitos Humanos (3), de Minas e Energia, de Política Agropecuária e de Defesa do

Consumidor e do Deputado Vanderlei Miranda; aprovação - Palavras do Sr.

Presidente - Requerimento do Deputado Almir Paraca; deferimento; discurso do

Deputado Almir Paraca - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Almir Paraca -

André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen

Santiago - Carlin Moura - Carlos Gomes - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Délio

Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Eros Biondini - Fábio

Avelar - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Ivair

Nogueira - João Leite - Juarez Távora - Leonardo Moreira - Maria Lúcia Mendonça -
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Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira -

Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sebastião Costa - Tiago Ulisses -

Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Wander Borges.

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 Antônio Carlos Arantes, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da

ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte

correspondência:

“MENSAGEM Nº 355/2009*

Belo Horizonte, 16 de abril de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

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

egrégia Assembleia Legislativa, o projeto de lei incluso, que autoriza o Poder

Executivo a doar ao Município de Lavras o imóvel que especifica.

A doação ora cogitada recai sobre imóvel situado na área urbana da Cidade de

Lavras e foi incorporado ao patrimônio do Estado em 1978, por doação de

particulares. Atualmente ocioso, vem sendo utilizado pelos moradores das

vizinhanças como campo de futebol, o que levou o Prefeito Municipal a solicitar a sua

transferência, a fim de viabilizar a construção de uma praça de esporte voltada para

aquela modalidade esportiva, com real proveito para a comunidade local.

O imóvel está vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, que

informa não ter planos para seu aproveitamento, liberando-o.
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Tratando-se, pois, de doação de interesse comunitário, solicito dessa augusta Casa

a aprovação do projeto.

Atenciosamente,

Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 3.248/2009

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Lavras o imóvel que especifica.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Lavras o imóvel

constituído de uma área com 7.502,50m2, situado na sua sede, matriculado sob o nº

3.067, no Livro 2-J, fls. 23, do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Lavras.

Parágrafo único - O imóvel de que trata o “caput” destina-se à instalação de um

campo de futebol.

Art. 2º - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos, a

partir da publicação desta lei, não lhe for dada a destinação prevista no parágrafo

único do art. 1º ou no caso de ser desvirtuada a sua finalidade.

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

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

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 COMPLEMENTAR Nº 51/2009

Dispõe sobre os prazos para encaminhamento à Assembléia Legislativa dos

projetos de lei relativos ao Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -; à Lei

de Diretrizes Orçamentárias - LDO - e à Lei Orçamentária Anual - LOA.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os projetos de lei relativos ao Plano Plurianual de Ação Governamental -

PPAG -, à Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO - e à Lei Orçamentária Anual - LOA

- serão encaminhados pelo Governador do Estado e apreciados pela Assembleia
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Legislativa nos seguintes prazos:

I - o projeto do Plano Plurianual de Ação Governamental, para vigência até o final

do primeiro exercício financeiro do mandato subseqüente, será encaminhado até

quatro meses e meio antes do encerramento do primeiro exercício financeiro e

devolvido para sanção até o término da sessão legislativa;

II - o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias será encaminhado até oito meses

antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o término

do primeiro período da sessão legislativa;

III - o Projeto de Lei Orçamentária Anual do Estado será encaminhado até três

meses antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o

término da sessão legislativa.

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

Sala das Reuniões, 23 de abril de 2009.

Almir Paraca

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 192, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 3.249/2009

Estabelece obrigação para a venda de passagens de transporte coletivo

intermunicipal.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - É obrigatório o recebimento de cartão de crédito e de débito como forma de

pagamento de passagens do serviço público de transporte coletivo intermunicipal.

Parágrafo único - A obrigação a que se refere o “caput” deste artigo constará nos

editais de licitação de delegação do serviço público de transporte coletivo rodoviário

intermunicipal de passageiros.

Art. 2° - O disposto nesta lei não se aplica aos co ntratos já firmados na data de sua

publicação.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 23 de abril de 2009.

Inácio Franco

Justificação: O projeto de lei em pauta tem o intuito de determinar a aceitação do
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recebimento de cartões de crédito e de débito como forma de pagamento de

passagens do serviço público de transporte coletivo intermunicipal, que pode ser

prestado diretamente pelo Estado ou por delegado ao particular.

Consideramos que a prestação de tais serviços, de essencial importância, deve

pautar-se na acessiblidade para toda a população do Estado. É sabido que o

pagamento com o cartão de débito ou cartão de crédito representa significativa

comodidade, além de evitar a circulação efetiva do dinheiro. Entendemos, assim, que

a pretensão de estabelecer para as concessionárias do serviço público de transporte

intermunicipal a obrigação de aceitar cartões de crédito e débito como forma de

pagamento vai ao encontro do interesse público e dos direitos dos usuários do

referido serviço.

Optamos por estabelecer que tal norma não deverá afetar os atuais contratos,

valendo somente para os futuros contratos que deverão conter tal previsão nos

editais de licitação para assegurar o equilíbrio econômico-contratual. Essa opção tem

como base a divergência de entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto à

matéria segundo decisões manifestadas no julgamento das ADIs n° 2.733-6 e

n°3.225-9. Na primeira, o STF considerou que a inte rferência do Legislativo nos

contratos celebrados pela administração afeta o equilíbrio econômico-financeiro dos

contratos, contrariando, assim, o princípio da harmonia entre os Poderes (relator:

Ministro Eros Grau, julgamento em 26/10/2005). Já no julgamento da segunda ADI, o

Supremo condiciona a interferência de lei na execução dos contratos administrativos

à indicação da correspondente fonte de custeio (relator: Ministro César Peluso,

julgamento em 17/9/2007). Dessa forma, a segurança jurídica e a observância do

princípio do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos corroboram a instituição da

obrigação pretendida no projeto de lei que ora se apresenta somente para os futuros

contratos.

Quanto à competência do Estado para disciplinar a matéria, ressaltamos que o

inciso IX do art.10 da Constituição mineira confere ao Estado a competência para

explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços de transporte rodoviário

estadual de passageiros, bem como para suplementar a legislação federal no que

concerne às normas de licitação e de contrato administrativo. Ainda a Lei Federal n°
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8.987, de 1995, que disciplina o regime de concessão e permissão de serviços

públicos, dispõe, em seu art. 23, que o modo, a forma e as condições da prestação

dos serviços públicos, bem como o seu preço e os critérios e procedimentos para o

reajuste e a revisão das tarifas, são cláusulas essenciais dos contratos

administrativos de concessão de serviços públicos. Já o art.18 da mesma lei obriga a

constar no edital de licitação a minuta do contrato, que deve conter as referidas

cláusulas essenciais. Como no caso de delegação de serviço de transporte coletivo

rodoviário intermunicipal o poder concedente é o Estado, cabe a este regulamentar o

serviço público concedido e fiscalizar permanentemente a sua prestação.

Pelas razões expostas, julgamos conveniente e oportuna a edição de uma norma

que vai ao encontro do interesse público coletivo e contamos com o apoio dos ilustres

pares à aprovação do projeto de lei que apresentamos.

- 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 3.250/2009

Declara de utilidade pública a Associação Cultural e Produções Artísticas Band-Aid,

com sede no Município de Santa Rita do Sapucaí.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Cultural e Produções

Artísticas Band-Aid, com sede no Município de Santa Rita do Sapucaí.

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

Sala das Reuniões, 23 de abril de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: A Associação Cultural e Produções Artísticas Band-Aid, com sede no

Município de Santa Rita do Sapucaí, em pleno funcionamento desde 22/8/99, é uma

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

fins lucrativos.

A entidade tem como objetivo apresentar espetáculos cênicos, promover cursos e

palestras, realizar programas de lazer de caráter cultural e social, de forma a criar um

contato mais estreito da população e dos associados com o meio cultural, utilizando-

se dos meios de comunicação do Município para propagar seus objetivos.
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Pretende-se, com este projeto, assegurar à instituição melhores condições para o

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

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

Esperamos contar com o apoio de nossos nobres pares à aprovação deste projeto

de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.251/2009

Declara de utilidade pública a Creche Comunitária de Caxambu, com sede no

Município de Caxambu.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Creche Comunitária de Caxambu,

com sede no Município de Caxambu.

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

Sala das Reuniões, 23 de abril de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: A Creche Comunitária de Caxambu, com sede no Município de

Caxambu, em pleno funcionamento desde 28/11/85, é uma entidade civil de caráter

beneficente e finalidade filantrópica, sem fins lucrativos.

A entidade tem como objetivo o amparo e a proteção do menor na faixa etária até

os 6 anos, oferecendo assistência médica, alimentar, atividades pedagógicas,

educativas, recreativas e lições de higiene; tem entre seus objetivos expandir sua

atuação com a criação de departamentos de assistência e proteção aos jovens de até

14 anos, contribuindo para sua educação e formação profissional.

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

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

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

Esperamos contar com o apoio de nossos nobres pares à aprovação deste projeto

de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do
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Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.252/2009

Dispõe sobre a criação do selo azul de controle e redução do consumo de água

potável para os Municípios, no âmbito do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Todos os Municípios do Estado de Minas Gerais cujo abastecimento de

água é feito pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa-MG - ou

pelos Serviços Autônomos de Água e Esgoto - Saaes - locais deverão integrar seus

sistemas de controle de consumo de água por residência ao do sistema estadual para

o controle do governo.

Art. 2º - O controle deve ser feito mediante a criação de banco de dados estadual

que armazenará as informações para mapear o controle de consumo de água potável

dos Municípios.

Art. 3° - Os Municípios que reduzirem o consumo de água potável receberão como

benefício:

I - o selo azul de qualidade e eficiência pelo controle e pela redução do consumo de

água potável;

II - ampla divulgação do resultado pelos meios de comunicação de abrangência

estadual, sendo reconhecido como Município amigo da natureza e da preservação da

vida;

Art. 4° - A campanha de divulgação e redução ficará  por conta da Secretaria de

Estado de Meio Ambiente em parceria com as Secretarias de Educação e os

Conselhos Municipais do Meio Ambiente.

Art. 5° - As despesas decorrentes da execução desta  lei correrão por conta das

dotações próprias consignadas no Orçamento vigente.

Art. 6° - O Poder Executivo regulamentará o dispost o nesta lei em até 90 dias a

contar da data de sua publicação.

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 23 de abril de 2009.

Arlen Santiago
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Justificação: Esta proposição tem por objetivo a criação do selo azul de qualidade e

eficiência no controle e na redução do consumo de água potável, a ser concedido aos

Municípios que obtiverem maiores índices de redução do consumo residencial. O

governo do Estado criará um banco de dados para registrar e controlar o consumo

residencial de água dos Municípios mineiros cujo abastecimento é feito pela

Companhia de Saneamento do Estado de Minas Gerais - Copasa-MG - ou pelos

Serviços Autônomos de Água e Esgoto - Saaes - locais.

A água torna-se cada vez mais escassa. Quando se fala em falta de água, a

maioria das pessoas não acredita, achando que é exagero, que isso ocorrerá

somente num futuro muito distante.

No Brasil, encontra-se a 5ª maior população do mundo e 12% da água doce

potável. E em nosso Estado corre um dos maiores rios do mundo e um dos mais

importantes do Brasil; por isso devemos tomar algumas atitudes, para que esta

riqueza não se perca.

Hoje, grande parte dos Municípios do Estado enfrenta dificuldades no

abastecimento e na proteção de seus mananciais, por falta de verbas para

implantação de infra-estrutura. Esta proposição tem por finalidade avançar na solução

de problemas de infra-estrutura de controle e abastecimento de água potável, através

de convênios das prefeituras com o Estado, e também melhorar o nível de

consciência da população para a conservação dos recursos hídricos.

Certo da grande importância que o assunto desperta em toda a população, conto

com a aprovação da presente proposição pelos meus pares nesta Casa.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Minas e Energia para

parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.253/2009

Dispõe sobre a criação do Selo Verde de controle e redução do esgotamento

sanitário para os Municípios, no âmbito do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Todos os Municípios do Estado cujo tratamento de esgoto sanitário seja

feito pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa-MG - ou por Serviço

Autônomo de Água e Esgoto - Saae - local deverão integrar seus sistemas de
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controle e tratamento do esgotamento sanitário das residências ao do sistema

estadual, para o controle do governo.

Art. 2º - O controle deve ser feito mediante a criação de banco de dados estadual

que armazenará as informações para mapear o controle e o tratamento do

esgotamento sanitário dos Municípios.

Art. 3° - Os Municípios que aumentarem o tratamento  e automaticamente o controle

do sistema de rede de esgotamento sanitário receberão como benefício:

I - o Selo Verde de qualidade e eficiência pelo controle e tratamento do

esgotamento sanitário;

II - ampla divulgação do resultado pelos meios de comunicação de abrangência

estadual e reconhecimento como Município amigo da natureza e da preservação do

meio ambiente.

Art. 4° - Campanha de divulgação e redução será rea lizada pela Secretaria de

Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, em parceria com a

Secretaria de Estado de Educação e os Conselhos Municipais do Meio Ambiente.

Art. 5° - As despesas decorrentes da execução desta  lei correrão por conta das

dotações próprias consignadas no orçamento vigente.

Art. 6° - O Poder Executivo regulamentará o dispost o nesta lei no prazo de noventa

dias a contar da data de sua publicação.

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 23 de abril de 2009.

Arlen Santiago

Justificação: Esta proposição tem por objetivo a criação do Selo Verde de qualidade

e eficiência no controle e tratamento do esgotamento sanitário, a ser concedido aos

Municípios que obtiverem maiores índices de tratamento do esgoto residencial. O

governo do Estado criará um banco de dados para registrar e controlar o tratamento

residencial do esgotamento sanitário dos Municípios mineiros que seja feito pela

Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa-MG - ou por Serviço

Autônomo de Água e Esgoto - Saae - local.

Hoje, grande parte dos Municípios do nosso Estado enfrenta dificuldades no

recolhimento e tratamento do esgotamento sanitário e na proteção de seus
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mananciais por falta de verbas para construção de infra-estrutura física. Esta

proposição tem por finalidade avançar na solução de problemas de infra-estrutura de

controle e tratamento da rede de esgoto, através de convênios das prefeituras com o

Estado, como também melhorar o nível de consciência da população em relação à

saúde pública.

Certo da grande importância do assunto para toda a população, conto com a

aprovação deste projeto por meus pares.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos

termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.254/2009

Dá a denominação de Rodovia Vereador Edson Aguiar Mota à Rodovia LMG - 674,

que liga o Município de Ibiaí ao entroncamento da BR-365.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominada Rodovia Vereador Edson Aguiar Mota à Rodovia LMG -

674, que liga o Município de Ibiaí ao entroncamento da BR-365.

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

Sala das Reuniões, 23 de abril de 2009.

Carlos Pimenta

Justificação: O Vereador Edson Aguiar Mota desenvolveu um trabalho de destaque

junto à população do Município de Ibiaí. Faleceu no segundo mandato, exatamente

na rodovia de que cuida este projeto de lei. Como Vereador, sempre se preocupou

com o bem-estar social da cidade, tendo realizado vários trabalhos na área social em

prol de todo o Município.

- 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 3.615/2009, do Deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja encaminhado

pedido de providências ao Presidente do Banco do Nordeste S.A. para a instalação

de uma agência dessa instituição na cidade de Almenara. (- À Comissão de Política

Agropecuária.)
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Nº 3.616/2009, da Deputada Maria Lúcia Mendonça, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos alunos da Escola Técnica de Formação Gerencial do

Sebrae, em Belo Horizonte, pela conquista do bicampeonato no Desafio Internacional

de Empreendedorismo, o Global Business Challenge. (- À Comissão de Educação.)

Nº 3.617/2009, do Deputado Ruy Muniz, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Rede Globo de Televisão pelos 40 anos do Jornal Nacional.

Nº 3.618/2009, do Deputado Ruy Muniz, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Rede Globo de Televisão pelos 44 anos de sua fundação. (-

Distribuídos à Comissão de Transporte.)

Nº 3.619/2009, do Deputado Ruy Muniz, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Polícia Federal pelos 65 anos de serviços prestados. (- À

Comissão de Segurança Pública.)

Nº 3.620/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a 39ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil -

MG, com sede em Ouro Fino, pela comemoração de seus 70 anos. (- À Comissão do

Trabalho.)

Nº 3.621/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências com vistas à

transferência dos policiais militares citados em boletim de ocorrência que menciona. (-

À Comissão de Segurança Pública.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos das Comissões de Direitos

Humanos (3), de Minas e Energia, de Política Agropecuária e de Defesa do

Consumidor e do Deputado Vanderlei Miranda.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Educação,

de Cultura, de Assuntos Municipais e do Trabalho e do Deputado Elmiro Nascimento

(2).

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra, com prazer, a presença, nas galerias, de

alunos da 7ª série do Colégio Tiradentes. Estejam à vontade na Casa do povo de

Minas Gerais.
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Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

público presente, venho a esta tribuna para relatar um fato que me trouxe grande

preocupação e que quero externar aqui aos nossos colegas e especialmente aos

nossos telespectadores da TV Assembleia. Fiz questão de, no feriado de 21 de abril,

comparecer às atividades comemorativas da Inconfidência Mineira. Duzentos e vinte

anos da Inconfidência Mineira, que, neste ano, foi marcada pelo Ano da França no

Brasil, tendo como homenageado especial Antoine Pouillieute, Embaixador da França

no Brasil.

Sr. Presidente, fiquei estarrecido com o que vi em Ouro Preto. Há vários anos

compareço à solenidade na Praça Tiradentes, uma praça que tem a marca do

encontro das divergências e das convergências de opiniões e pensamentos do Brasil

republicano. Confesso a V. Exa. que nunca vi um cordão de isolamento para afastar o

povo e o movimento popular da Praça Tiradentes como agora.

Coincidentemente, é o último ano da solenidade presidida pelo Governador Aécio

Neves, que já comunicou que no ano que vem já não estará lá presidindo a

solenidade, porque, segundo informações dele mesmo, irá afastar-se para disputar

outra eleição. O que assistimos lá, Sr. Presidente, foi a cidade sitiada e o povo

impedido de chegar até a praça. Para se ter uma idéia, no percurso de Belo Horizonte

a Ouro Preto foram armadas três barreiras policiais, e os ônibus que estavam

trazendo o povo, os populares, os sindicalistas, a juventude foram parados três vezes

em todas as barreiras, num percurso de pouco mais de 100km daqui a Ouro Preto. As

pessoas foram revistadas, Deputado André Quintão. Todos os ônibus foram parados

e revistados, um por um, com o intuito específico de impedir que o povo chegasse à

solenidade. A maioria dos ônibus só conseguiram chegar a Ouro Preto depois do

meio-dia, após o encerramento da solenidade de 21 de abril. O mais interessante é

que foram feitas barreiras e se colocaram grades para cercar e impedir o acesso do

povo. Até os moradores de Ouro Preto foram impedidos de lá chegar.

Deputados André Quintão e Padre João, quem tinha uma pulseirinha azul no pulso,

daquelas de camarote de festas, como do “Axé Brasil”, tinha acesso à Praça



____________________________________________________________________________
912

Tiradentes. E fiquei me perguntando se fizeram da Praça Tiradentes um camarote

especial de uma campanha eleitoral antecipada. Foi isso que vi lá. Todos os

discursos falavam sobre o futuro político do Governador deste Estado. Mas quem

estava lá era a militância do PSDB com as suas bandeiras. Pergunto-me qual foi o

critério que o poder público de Minas Gerais, o Poder Executivo, os organizadores do

evento utilizaram para distribuir aquelas pulseirinhas azuis. Qual foi o critério utilizado

para que algumas pessoas tivessem aquela pulseirinha e outras não.

Encontramos lá vários militantes carregando bandeiras, que nos informaram que

estavam ganhando uma diária, uma ajuda de custo, para carregar as bandeiras do

PSDB. O povo foi impedido de chegar à praça, não teve acesso à praça. Colocaram

barreiras numa distância jamais vista. Geralmente essas barreiras eram colocadas ao

pé da estátua de Tiradentes. Desta vez, a barreira quase chegou à portaria da Igreja

das Mercês, e ninguém teve acesso a essa festa, que deveria ser uma festa da

democracia.

Justamente no ano em que se comemora o Ano da França no Brasil e em que se

faz uma analogia da Inconfidência Mineira com a Revolução Francesa, que tinha

como princípio a igualdade, a fraternidade e a liberdade; todavia essas palavras só

ficaram no discurso, pois o povo foi impedido de chegar até a praça. Naquele

palanque, parecia que se instalou a corte de Luís XVI, que também tinha pavor do

povo. Além disso, parecia mais a Bastilha, que o povo tinha de tomar de assalto. Mas,

o povo foi impedido. Portanto, fiquei muito preocupado com esse mau exemplo que

Minas Gerais deu justamente no Dia de Tiradentes, nosso grande patrono cívico.

Os movimentos sociais estiveram em Ouro Preto, naquela praça, para também

manifestar suas opiniões e levantar suas bandeiras. O fórum foi composto por

diversas entidades sociais. Na verdade, mais de 30. Entre elas, o Sindicato dos

Eletricitários - Sinttel -, as centrais sindicais CUT e CTB, a União da Juventude

Socialista e o MST. Deputado Padre João, 30 entidades lá estiveram para fazer o

lançamento da primeira edição da Medalha da Conjuração Mineira, criada por elas e

pelo Fórum Social Sindical e que visa a homenagear aqueles que tanto lutaram em

prol da democracia, dos direitos humanos e da liberdade.

Neste ano houve a primeira edição da Medalha da Conjuração Mineira, que teve a
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honra de homenagear pessoas como, por exemplo, Frei Gilvânder, Ênio Bonemberg,

Gilse Cosenza, Helena Grecco, João Batista Rebouças, Euler Ribeiro, Célio de

Castro, Lúcio Célio Guterres, Clodesmidt Riani, Dazinho, Eliana Silva de Jesus, Elói

Ferreira, João Calazans, Ondina Pedrosa Nahas, Edgar da Matta Machado e todos

os motoristas e Fiscais do Ministério do Trabalho que foram assassinados na chacina

de Unaí, da qual, até hoje, não houve julgamento. Enquanto isso, o Presidente do

STF prefere ficar batendo boca no Plenário do Supremo, em vez de fazer a Justiça

brasileira andar e julgar os assassinos dos Fiscais do Trabalho em Unaí.

A Medalha da Conjuração Mineira, criada por esse Fórum Social Sindical e pelas

demais entidades, visa a resgatar um caráter muito esquecido da nossa Conjuração

Mineira. Muito se fala da Inconfidência Mineira em detrimento da Conjuração Mineira.

São dois termos que têm afinidade, mas possuem sentido contrário. Na verdade, o

conceito original dos revoltosos liderados por Tiradentes era um conceito de

conjuração. O que é conjuração? Quero cumprimentar os nossos estudantes

presentes hoje no Plenário desta Casa e dizer-lhes que a palavra “conjuração”, em

que pese a parecer meio feia, tem um conteúdo e significado muito mais bonito do

que aparenta. “Conjuração” quer dizer “associação de indivíduos, às vezes até por

juramento, para obter um fim comum”. A Conjuração Mineira foi a reunião dos líderes

de Minas Gerais - Tiradentes, Cláudio Manoel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga - e

das diversas pessoas de Ouro Preto que queriam ficar livres do jugo da Coroa

portuguesa e da derrama, das taxas pesadas de impostos sobre o povo. A

Conjuração Mineira era um movimento, uma união de esforços para construir uma

Pátria livre, uma República livre da opressão da Coroa portuguesa; todavia esta

preferiu dar-lhes o nome de inconfidentes. A palavra “inconfidência” significa mais ou

menos o seguinte: abuso e quebra de confiança, indiscrição, revelação de segredo,

quebra de sigilo, vazamento de informação. Então, a Coroa portuguesa quis dizer que

Tiradentes era um inconfidente, como se tivesse traído a Coroa portuguesa, mas, na

verdade, ele era um conjurado, aquele que lutava pela independência deste país,

pelo fim da escravatura e por Minas Gerais livre dos seus opressores.

Então, a Medalha da Conjuração Mineira quer dizer isto: homenagem àqueles que

lutam em favor da liberdade de expressão. Não podemos aceitar que, num Estado
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como Minas Gerais, após 220 anos da Conjuração Mineira, o povo de Minas seja

recebido, justamente em Ouro Preto, pela polícia, por cães farejadores e pelo

Batalhão de Operações Especiais, como se fôssemos bandidos, como se fôssemos

terroristas. Isso não se coaduna com a realidade e o espírito do nosso Estado.

Por ironia do destino, o movimento que tinha o nome Minas com Aécio não Respira

Liberdade concretizou-se na prática. O que assistimos em Ouro Preto foi uma falta

absoluta de liberdade, o povo sendo acuado em um canto, impedido de manifestar as

suas opiniões e realizar livremente o seu ato. Quando estávamos entregando a

Medalha da Conjuração Mineira, para impedirem que o ato ocorresse, helicópteros da

Polícia Militar baixavam sobre o povo fazendo barulho com as hélices para evitar que

as pessoas manifestassem o seu pensamento. Isso é um ato de extremo desrespeito

ao povo e ao movimento social de Minas.

O Deputado Padre João (em aparte)* - Quero parabenizar o camarada Deputado

Carlin Moura pelo seu pronunciamento, pelo menos enquanto podemos desfrutar a

liberdade de usar a palavra, pois, vez ou outra, ela nos é também negada. Mas é

somente para estar em sintonia com V. Exa. e, por meio do seu pronunciamento,

cumprimentar todos os movimentos sindicais e sociais, aliás com um vídeo produzido

em Minas, “Com Aécio não se Respira Liberdade”, o qual manifesta a grande

incoerência do governo mineiro, que vai a uma cidade histórica, numa data simbólica,

Ouro Preto, e nega a liberdade para celebrar a luta de pessoas que deram a sua vida,

cujos nomes V. Exa. já listou. Não poderia deixar de citar também o nome do Cônego

Luís Vieira, que também fazia parte da Conjuração Mineira, e não, como V. Exa.

destacou, Inconfidência. Queria celebrar a liberdade, a conquista, e é negado a ele o

que é sagrado: a liberdade. Entre tantas outras incoerências, essa é mais uma que se

evidencia. Pelo menos boa parte da imprensa deu destaque para o palanque eleitoral,

a campanha antecipada, a ditadura e o uso do poder para reprimir trabalhadores e

trabalhadoras que estão na luta para fazer com que o Estado seja presença nos

diversos setores. Parabéns, Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Agradeço o aparte do ilustre Deputado Padre João. É

fundamental que saibamos quais os critérios para distribuir as pulseirinhas azuis, para

que pudessem carregar a bandeira do PSDB em frente à estátua de Tiradentes.
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Queremos saber qual o receio do Governador do Estado para que o movimento social

não chegasse ao monumento de Tiradentes, para que não chegasse perto da

solenidade. Que medo o nosso Governador tem do povo e dos nossos sindicatos?

Será que tem medo de ser cobrado sobre as providências a serem adotadas perante

a crise econômica? Será que tem medo de ser cobrada a valorização do servidor

público? Como continuar com uma caminhada maior do que essa, se não respeita os

trabalhadores, o movimento sindical e a liberdade de Minas Gerais?

Portanto fica aqui registrado o nosso repúdio pelo tratamento que o movimento

popular e social recebeu por parte do governo do Estado no último 21 de abril. Espero

que esse seja o último acontecimento em que o povo tenha sido tratado dessa forma

e que, no próximo 21 de abril, possamos devolver a praça ao povo, porque a praça é

espaço do povo, e nenhum governante, nenhum “Luís XVI” o impedirá de chegar até

a Praça Tiradentes.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Padre João.

O Deputado Padre João* - Sr. Presidente, nobres colegas Deputados e Deputadas,

saúdo especialmente os estudantes, o público das galerias e os telespectadores da

TV Assembleia. Mais uma vez, cumprimento o colega Carlin Moura por seu

pronunciamento.

Ficamos indignados com o que aconteceu em Ouro Preto no dia 21 de abril.

Infelizmente, não esperávamos algo diferente, mas exageraram ao montar um

esquema para que os participantes dos movimentos sociais não chegassem àquela

cidade. Foi um absurdo a batida que fizeram nos ônibus. Todo os passageiros foram

vistoriados três vezes. Em vez de chegarem a Ouro Preto às 8 horas, chegaram

quase ao meio-dia. Essa foi uma tática usada para atrasar a chegada dos

participantes dos movimentos sociais. De fato, fizeram um grande palanque.

Sr. Presidente, sei que, depois da minha fala, outro parlamentar tentará rebater-me.

Mesmo assim, destacarei cada ação do governo federal. Seria importante que algum

representante do governo estadual viesse aqui para enumerar as ações que estão

sendo realizadas para amenizar os impactos da crise, e não para dizer que estou

mentindo, que meus discursos são apaixonados, o que realmente é verdade, porque,
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para mim, política é uma paixão, é algo que faço com amor. A consciência que tenho

da importância da política é que me faz trabalhar com paixão e amor. Sei que os

problemas das zonas rural e urbana estão ligados diretamente à deficiência de

políticas públicas ou até mesmo à ausência delas.

É isso que me impulsiona, com amor, com paixão, com dedicação, a fazer política.

Vamos às ações. No dia 17 de abril, o Ministério da Fazenda garantiu isenção do

Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI - para os próximos três meses. Trata-se

da linha branca. Essa lista inclui mais seis tipos de produtos. Entre eles estão

impermeabilizantes, revestimentos cerâmicos, cadeados e registros de gaveta, além

de máquinas de lavar, fogões, geladeiras e tanquinhos, numa tabela diferenciada. A

redução do IPI dos automóveis deu um ótimo resultado, conforme anunciado pelo

Belini, Diretor-Presidente da Fiat, que apresentou dados das montadoras que atuam

no Brasil. Essa é mais uma ação do governo federal.

No dia 16 de abril, o Conselho Monetário Nacional anunciou a liberação de mais de

R$12.600.000.000,00 em crédito para as empresas do agronegócio. A maior parte do

dinheiro, R$10.000.000.000,00, será destinada ao atendimento principalmente a

frigoríficos e empresas do setor de aves, suínos e carnes bovinas. Em Minas Gerais,

houve frigoríficos que foram fechados. Essa é uma ação do governo federal cujo

objetivo é garantir emprego e aquecer o agronegócio.

Cumprimento o Deputado Domingos Sávio, que me acompanha com atenção.

Estou relacionando cada ação do governo federal. Espero que alguém que

representa o governo destaque aqui suas ações. Pode ser até com um tom

apaixonado. É legítimo e justo. A paixão é uma virtude quando existe equilíbrio,

sobretudo quando se trabalha com a verdade. Estou tomando o cuidado de ler os

dados para não dizerem que não trabalhei com a verdade.

Em 15 de abril, o governo anunciou que reduzirá o aperto fiscal deste ano ao menor

patamar, desde o início do programa de contenção da dívida pública, há 10 anos. O

objetivo é ter mais dinheiro para investir em momentos de crise, uma vez que a

arrecadação de impostos caiu com a desoneração fiscal. Além disso, a Petrobras,

maior empresa estatal do País, foi liberada da obrigação de controlar gastos e poderá

ampliar seus investimentos em R$15.500.000.000,00. Já me referi a quatro ações do
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governo federal.

No dia 13 de abril, os 5.564 Prefeitos irão receber um reforço, distribuído entre

todos, de R$1.000.000.000,00, a fim de compensar as perdas nos repasses do Fundo

de Participação dos Municípios - FPM -, por conta da queda da arrecadação. O

governo prevê que esse é o tamanho do impacto da crise financeira internacional

sobre os Municípios. Dizem que esse valor é de, no máximo, R$800.000.000,00, mas

o governo está disponibilizando R$1.000.000.000,00.

Em 30 de março, o governo federal anunciou a prorrogação do IPI para os

automóveis. Já fiz referência a isso quando falei sobre a ação da linha branca, que

inclui outros itens, como cadeados, cerâmicas e materiais de revestimento.

No dia 26 de março, o governo criou um sistema de garantias para aumentar os

recursos destinados a bancos médios e pequenos. A medida deve representar uma

injeção de pelo menos R$40.000.000,00 nesse segmento. O Fundo Garantidor de

Crédito, que hoje garante os depósitos de R$60.000,00 por CPF, quando se trata de

pessoa física, ou por CNPJ, quando se trata de empresas, vai garantir agora um novo

tipo de Certificado de Depósito Bancário - CDB. O total de depósito a prazo de cada

correntista contra a mesma instituição poderá ser garantido até o valor máximo de

R$20.000.000,00. Além disso, o Banco Central prorrogou de 31 de março para 30 de

junho o prazo em que os grandes bancos poderão descontar do depósito compulsório

a prazo as compras de carteiras de crédito e outros ativos de bancos de menor porte.

No dia 10 de março, o Conselho Nacional de Previdência Social ampliou o limite de

empréstimo consignado para aposentados. Não poderei entrar nos detalhes de cada

ação, pois não terei tempo suficiente para falar de tantas ações do governo federal

voltadas para o povo brasileiro e voltadas para amenizar os efeitos da crise.

No dia 22 de janeiro, o governo, anunciou a liberação de recursos adicionais para o

BNDES no valor de R$100.000.000.000,00 para os anos de 2009 e 2010. Esse

dinheiro virá por meio do caixa do governo e das captações feitas no exterior pelo

Tesouro Nacional. Esse valor ficará disponível para todas as obras do PAC, que

estão sendo realizadas em diversos Municípios, inclusive aqui em Belo Horizonte.

Entre as cidades, podemos citar Ouro Preto, Mariana, Ponte Nova e Contagem.

No dia 17/12/2008, o Banco Central divulgou o balanço da liberação de depósito
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compulsório, que soma R$98.000.000.000,00. O compulsório é o dinheiro dos

clientes que os bancos são obrigados a deixar depositados no Banco Central.

No dia 16 de dezembro, foi noticiado que os bancos pequenos terão

R$5.400.000.000,00 a mais para utilizar em operações de crédito para pessoas

físicas e jurídicas.

Em 11 de dezembro, o governo federal anunciou medidas para reduzir impostos e

aliviar os efeitos da crise econômica que pretendem injetar R$8.400.000.000,00 na

economia. Entre as principais mudanças anunciadas, está a nova tabela do Imposto

de Renda. Ainda nessa data o Conselho Monetário Nacional anunciou que vai ampliar

as alternativas de aplicação das reservas internacionais do Brasil. No dia 1º de

dezembro, o BNDES anunciou a criação de uma nova linha de capital de giro para

empresas brasileiras, no valor de até R$6.000.000.000,00. Em 25 de novembro, o

Banco Central anunciou novas mudanças nos depósitos compulsórios para destinar

mais R$6.200.000.000,00 ao BNDES. Em 21 de novembro, o governo publicou o

decreto que reduz o IOF cobrado nos financiamentos para a compra de motos por

pessoas físicas. No dia 16 de novembro, o governo publicou medida provisória que

altera as datas de pagamento de tributos federais, como o Imposto de Renda

recolhido na fonte. No dia 13 de novembro, o Banco Central anunciou novas

mudanças no compulsório, alterando a forma de recolhimento de cerca de

R$40.000.000.000,00, o que representa quase 20% de todo o depósito compulsório

depositado hoje pelos bancos. No dia 12 de novembro, a Caixa Econômica Federal

liberou R$2.000.000.000,00 para financiar bens de consumo diretamente no varejo e

estimular a economia brasileira. No dia 6 de novembro, o Ministro Guido Mantega

anunciou, durante reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social,

uma série de novas medidas que, juntas, disponibilizam R$19.000.000.000,00 em

linhas de crédito para diversos setores, por meio do BNDES.

Ainda tenho em mãos oito páginas, e cada uma contém de quatro a cinco ações.

Na agricultura, houve investimento das atividades de mais de R$1.000.000.000,00

para financiamento das atividades dos produtores rurais, o que ocorreu no dia 5 de

novembro. No dia 4 de novembro, o Banco Central alterou regras para os leilões de

empréstimos de dólares destinados a financiar o comércio exterior. Houve o
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lançamento de 1 milhão de moradias. Foram várias as ações. Infelizmente, o meu

tempo acabou.

O valor do Bolsa-Família foi aumentado. Os valores para a agricultura familiar

também foram aumentados. Só na linha de moradia, houve grandes conquistas, com

a construção de mais de 1 milhão de casas. Sabemos que o déficit de moradias

chega a quase 10 milhões, mas já termos 1 milhão é um avanço.

É lamentável, Sr. Presidente, o tempo não nos permitir relacionar todas as ações.

Embora a maioria delas estejam relacionadas a bancos, elas são favoráveis aos mais

pobres. Lamento não contar com mais tempo. Espero que a Liderança do governo do

Estado nesta Casa também tenha tempo para apresentar as ações específicas,

pontuais, do governo do Estado para amenizar a crise e, assim, o sofrimento dos

mais pobres e dos desempregados.

Encerro minhas palavras dando uma dica ao governo do Estado, pois talvez lhe

falte criatividade: um dos encargos que mais pesam aos nossos Municípios pobres é

o convênio caro com as Polícias Militar e Civil. As Polícias Militar e Civil só estão nos

Municípios graças a um contrato, a um convênio que o Estado faz com eles. Esse

convênio é caro e, além disso, o Município tem de pagar a gasolina e a manutenção

dos carros. Esse peso ainda é maior no Município que é sede de comarca, e esse

custeio é competência e dever do Estado de Minas Gerais. Espero que o governo do

Estado pelo menos diminua o peso desse contrato que está nas costas dos

Municípios. Obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

todos os que nos acompanham aqui na Casa do povo mineiro, telespectadores da TV

Assembleia, tenho vários assuntos a tratar, mas, objetivamente, não posso deixar de

trazer inicialmente uma réplica a algumas abordagens que foram apresentadas nesta

tarde. Não digo que será apenas uma oportunidade de fazermos a controvérsia, vou

ser bem sutil e singelo: vamos complementar a verdade.

Às vezes, faltar com a verdade é não passar as informações de maneira completa,

não analisar toda a situação. E para que possamos analisar uma situação que
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envolve todo o País e todos os brasileiros, que afeta o mundo, que gera uma crise,

precisamos fazer uma análise completa, e aí minha contribuição visa a procurarmos

apresentar a verdade sem aquilo que nós, que somos da zona rural, costumamos

chamar viseira, que se coloca no animal de tração que só pode enxergar uma

direção.

Apresento de forma bem simples, como o homem do campo compreende, sem

nenhum propósito de agressão, mas com o propósito de traçarmos aqui uma linha de

raciocínio que nos permita tirar uma conclusão justa, adequada, verdadeira.

Antes, quero fazer uma ressalva sobre um princípio fundamental: a liberdade.

Vamos falar sobre a crise, mas antes de falar sobre ela é preciso que tenhamos

clareza sobre liberdade, senão vamos estar com a viseira também. Aqui hoje foi palco

de debate sobre liberdade, fazendo-se referência a um dia que para nós é uma

verdadeira celebração, o 21 de Abril, para todos os brasileiros, mas para nós,

mineiros, de maneira especial. E não é lembrado apenas como dia do mártir

Tiradentes, como uma data cívica, mas é o dia da liberdade. E aqui se apresentou -

na minha opinião, de forma até grotesca - tentando descrever ocorridos que não são

novidades. Trata-se de um dia em que há uma celebração na cidade de Ouro Preto,

com a transferência da Capital mineira, por previsão legal, fato que já ocorre por

décadas seguidas. E ali há uma série de cerimônias cívicas, em que saúdam a

memória de Tiradentes e estabelecem como pilar de toda a nossa democracia o

compromisso com a liberdade. Fez-se aqui, por exemplo, a afirmação de que ali

foram cerceados, foi tirado o direito de o povo se manifestar e de que quem é o

culpado disso é o Governador Aécio Neves.

Aí vem a minha primeira observação, no tocante a que a verdade precisa ser

complementada. E para ser mais bem-compreendido, não vou reportar-me a outras

cerimônias presididas por vários outros Governadores, em alguns momentos com o

apoio explícito e dentro do governo, do próprio PT, ou o Sr. Itamar Franco, que tinha

o PT na sua base aqui. Fui e assisti a algumas situações lá as quais não vou trazer

como parâmetro de comparação, até porque entendo que qualquer cerimônia que

reúne um grande número de pessoas tem de ter um mínimo de organização, até para

segurança das pessoas que estão ali. Em especial, pela simbologia que é Tiradentes
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e pelo próprio patrimônio da humanidade que é Ouro Preto, um mínimo de segurança

há de haver. Agora, isso jamais justificaria uma ação de tirar a liberdade de

manifestação.

Vou, portanto, reportar-me a um episódio mais recente, de agora, há 15 ou 20 dias:

Montes Claros. Tivemos a presença do Presidente Lula em Montes Claros. Quero

traçar esse paralelo para de fato desvendarmos a verdade. Na madrugada da

recepção ao Presidente Lula, os organizadores, do Palácio do Planalto, mais

precisamente do grupo do PT, fizeram praticamente com que se ocupassem todas as

dependências do local reservado à cerimônia pelos que eles insistem em chamar de

movimentos sociais. E quero separar porque movimento social é algo sério, sem

coloração partidária, sem ser aparelho partidário, aí, sim, sem ter mordaça. Portanto,

não era movimento social, era um grupo literalmente contratado, daqueles que já vêm

com o sanduíche ou com o almoço pago, com o transporte pago e, algumas vezes,

com o dinheirinho no bolso, pago para vaiar ou para aplaudir. E qual era o propósito?

Vaiar o Governador Aécio Neves e aplaudir a Ministra candidata. Num acinte de

palanque eleitoral, ou pior, de demonstração de desrespeito a um momento que era

para se debaterem situações da Sudene, da pobreza, da crise. E ali, sim, ocorreu de

maneira dirigida, proposital, criminosamente credenciado na madrugada, a ponto de

os Prefeitos, de os representantes legítimos do povo não conseguirem ter acesso,

porque já estava tudo ocupado, “tudo dominado”, literalmente, como se usa na

expressão popular. Estava tudo dominado pelos chamados “movimentos sociais”,

contratados para vaiar o Governador, para destruir a imagem de um homem que tem

o apoio da grande maioria do povo mineiro, de um homem que tem toda a

perspectiva de ser Presidente da República. Então, vamos destruí-lo logo e vamos

aplaudir quem queremos que ocupe este espaço.

Pois bem. Procuram armações para o evento de Ouro Preto. Lá todos tiveram

acesso, mesmo os contratados, que tiveram de se submeter, no mínimo, à disciplina

de todos passarem pelo esquema de segurança. Até mesmo os homenageados

passaram, todos. A rodovia de acesso a Ouro Preto, de BH a Ouro Preto, é uma só,

todos sabem disso, é o principal acesso a cerimônias. Por várias vezes, ali tive de

esperar no processo de identificação, até para evitar situações de agressão e
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violência quase sempre protagonizadas por essas pessoas que são contratadas para

vaiar ou aplaudir alguém.

Como membro do PSDB, ouço de colegas o seguinte: “Olha, somos muito ruins

para fazer oposição, porque recebemos o Presidente Lula e batemos palmas para

ele”. Tratamos o governo federal com respeito e temos um líder que nos coloca nessa

direção, como o Governador Aécio Neves. Quando há cerimônia pública em que está

presente o Governador e alguma autoridade dos nossos opositores, montam um

esquema criminosamente planejado para vaiar o Governador e aplaudir aquela

autoridade. Depois se chega aqui, na tribuna, e dizem que em Ouro Preto puseram

pulseirinha, fizeram um controle. Ora, quem entende de pulseirinha é quem está na

“IstoÉ” desta semana com R$400.000,00 do governo federal para financiar uma festa

de axé e distribuir os ingressos para a turma do PT ou de não-sei-quem. Isso foi a

revista que disse, não fui eu. Estou aqui simplesmente fazendo uma referência à

revista “IstoÉ” desta semana. Há pouco tempo, foi objeto de questionamento numa

CPI em Brasília o fato de o Banco do Brasil financiar determinadas festividades. Não

faz muito tempo. Tudo isso costuma acontecer com distribuição de pulseirinhas a que

só determinado grupo político tem acesso. Isso é liberdade? Distribuição de

pulseirinhas para um grupo político financiada com dinheiro público? Movimento

“social” financiado com dinheiro público, com esquema para vaiar Fulano e aplaudir

Sicrano? Isso é liberdade? Ou alguém desconhece a CPI sobre as verbas destinadas

a organizações não governamentais? “Organizações”, porque temos organizações

maravilhosas como as Apaes e as organizações sindicais sérias. Mas organizações

que viram aparelhos de partidos políticos, usando o dinheiro público para

criminosamente distorcer a palavra “liberdade”? Isso, para mim, não é a verdade

completa.

E sobre a crise, Presidente? De uma maneira específica, gostaria de fazer algumas

observações, até porque o nobre Deputado Padre João cobrou isso. É legítimo. Quer

saber se alguém do governo de Minas tem algo a dizer sobre a crise. Primeiro é

preciso refletir sobre o pacto federativo, sobre a Federação. Não que eu queira

ensinar ao Deputado Padre João ou dizer que sei mais, mas é preciso lembrar. É a

questão da verdade novamente. Para se analisar algo, é preciso conhecer o contexto,
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é preciso conhecer todo o cenário. Falamos de uma Federação que se chama Brasil.

Temos uma organização tributária e uma maneira de arrecadar o dinheiro de cada

cidade, de cada Estado, enfim, do país chamado Brasil. Na forma de arrecadar,

temos alguns impostos. Um deles chama-se IPI. Esse imposto, como a maioria deles

no Brasil, está sob o controle do governo federal. Até o ICMS depende do Conselho

Nacional de Política Fazendária - Confaz -, mas o IPI é um imposto tipicamente

federal. Este, assim como o Imposto de Renda, dois impostos tipicamente federais, é

distribuído entre os Municípios e o Estado. Pois bem, cobrou-se aqui o que o Estado

está fazendo para ajudar a resolver a crise. Ao mesmo tempo que se fez essa

cobrança, anunciou-se que o governo federal baixou o IPI dos carros e agora vai

baixar o dos eletrodomésticos. Bom, espera aí, o IPI é só do governo federal? Quem

está fazendo essa gentileza com esse chapéu? É do Presidente Lula ou ele está

“dando um chapéu”, usando uma expressão popular, nos Prefeitos e até nos

Governadores? Na verdade, os holofotes, o palanque, o discurso é que o governo

federal é muito generoso, pois, para salvar a economia brasileira, baixou o IPI. Mas

este não é um imposto arrecadado pelo governo federal para ser distribuído entre o

governo federal, os Estados e os Municípios?

Alguém veio perguntar aos Prefeitos ou aos Governadores se os Estados e os

Municípios estavam em condições de abrir mão de suas arrecadações? Não! Mas

tomaram a decisão. E é justo - aliás, penso que é correto você abaixar impostos para

enfrentar a crise; não estou dizendo que isso é errado. Mas é justo vir, de público,

dizer que o mérito disso é do Presidente Lula? E só falta dizer que é do partido tal,

disto ou daquilo. Que análise da Federação é essa? Que análise da verdade é essa?

E os investimentos do BNDES, Deputado Gustavo Valadares? O BNDES pertence a

algum partido ou a algum governo? Da mesma forma como o BNDES não pertence a

um partido ou a um governo, o BDMG não pertence a um partido ou governo.

Portanto não cabe a mim vir aqui me vangloriar das ações do governo, não só diante

da crise, de estar emprestando, como também da situação de calamidade e tragédia,

em que as cidades afetadas estão tendo uma linha especial de financiamento aos

empresários e aos cidadãos atingidos pela enchente. Isso é obrigação precípua do

Estado. É para isso que existe a estrutura pública, o poder público, a Federação, o
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Estado e o Município. Trata-se de medidas macroeconômicas, que precisam, de fato,

ser tomadas. Mas cabe ainda alguns questionamentos. Eu vi, com surpresa, o

governo federal - e aí sim cabe um questionamento sério - anunciar para o mundo, e

não só para o Brasil, que estaria emprestando ao FMI alguns bilhões de dólares. Num

primeiro momento, eu diria que é motivo de júbilo para o Brasil a estabilização de

nossa economia. E por que ela se estabilizou? Primeiro, porque houve o Plano Real e

uma série de ações corretas. E o governo Lula também tem uma parcela significativa

de mérito, por ter mantido algumas medidas que não permitiram a volta da inflação e

a estabilização de nossa economia. Mas, em relação a esse superávit, a essa reserva

de US$200.000.000.000,00, que permite que o governo possa hoje até emprestar,

qual é a origem dessas reservas? Uma boa parte é o superávit nas exportações; é

entrar mais dinheiro no Brasil do que sair. Deputado Antônio Carlos Arantes - que

conhece bem o que vou dizer -, um dos segmentos responsáveis por essa situação é

a agricultura e a pecuária brasileiras, o café do Brasil, que é exportado para o mundo

inteiro.

O café fez um movimento chamado SOS Café, pedindo socorro, antes do FMI.

Aliás, o FMI não pediu ao Brasil, mas este sim é que foi ao FMI e disse que estava

sobrando dinheiro aqui e que queria emprestar. Já o café pediu socorro: “Governo

compre um pouco de nossa safra e estoque-a. O café não é perecível. Não estamos

querendo dinheiro de graça. Faz a opção de compra. Se depois tivermos o dinheiro

para pagar e o mercado melhorar, nós mesmos pagaremos ao Banco do Brasil e

exportaremos o café. E, se não tivermos o dinheiro para pagar ao Banco do Brasil,

ninguém dará o calote, porque o café já está garantido”. O governo poderá exportar o

café gradativamente, para que não ocorra o que está ocorrendo hoje, uma queda de

preços.

Deputado Antônio Carlos Arantes, nem resposta os nossos produtores rurais

mereceram. Mas o FMI mereceu uma oferta. E o produtor rural brasileiro, que

emprega milhões de pessoas, até hoje não mereceu uma resposta. É essa a resposta

que gostaria de ter do governo federal. Agradeço a V. Exa. a cessão da palavra.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Weliton Prado.
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O Deputado Weliton Prado* - Gostaria de saudar a todos e a todas. Muitos podem

até não concordar e criticar, mas eu não tenho dúvida nenhuma de que o governo

Lula já é dos melhores governos de toda a história do nosso país. É muita ingratidão -

mesmo do próprio Governador Aécio -, porque são muitos recursos do governo

federal para socorrer o Estado de Minas Gerais.

A responsabilidade e o carinho que o Presidente Lula tem com Minas Gerais é

impressionante, coisa que não aconteceu em outros governos. Entre os programas

sociais, temos o Bolsa-Família e o ProUni. Muitos estudantes não teriam a menor

possibilidade de cursar o ensino superior, mas hoje estão fazendo os cursos de

Direito, de Administração, de História, de Medicina. O investimento nos cursos

técnicos profissionalizantes foi uma promessa deste governo, mas que não foi

cumprida.

O governo prometeu na campanha que iria garantir a formação técnica e

profissional dos jovens em Minas Gerais, mas isso não aconteceu. Foi prometida

também a garantia do primeiro emprego, que também não saiu do papel.

O que vemos são duas situações distintas: a da água e a do vinho. Em nível

federal, o governo Lula se preocupa em enfrentar a crise, com muita

responsabilidade, gerando emprego, renda, e não deixando aumentar o desemprego,

com a desoneração para aumentar o consumo. E aqui, no Estado de Minas Gerais,

ocorre o contrário. O ICMS da conta de energia elétrica é de 42%, com a cobrança

por dentro. O ICMS mais caro do Brasil é o cobrado em Minas Gerais, pela Cemig.

Em relação ao ICMS do álcool, em São Paulo, ele é de 12%, mas, em Minas, é de

25%, mais caro que o de São Paulo e o de Goiás, o que é uma grande contradição,

porque aqui temos um grande número de usinas de álcool, que poderiam baratear o

álcool na bomba para quem tem carro com motor “flex”. Infelizmente isso não

acontece em Minas, porque a nossa carga tributária é uma herança histórica.

Tiradentes foi esquartejado por um quinto da Coroa, ou seja, por 20%, e, só pela

conta de energia elétrica, pagamos 42%, o dobro pelo qual Tiradentes foi morto e

esquartejado. Essa é a herança cultural que temos em Minas Gerais e que devemos

enfrentar. Vivemos essas contradições em Minas.

O IPVA dos carros é outro absurdo. Em Goiás, o proprietário de um veículo com
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mais de 10 anos tem isenção de IPVA. Mas aqui, em Minas, não. Em Minas, o IPVA é

muito caro. Caro mesmo. É o IPVA mais caro do Brasil. Em relação à Copasa, o valor

da água da Copasa tem preço de vinho. É exorbitante o valor cobrado pela água e

pelo tratamento de esgoto em Minas Gerais. Mais caro que em outros Estados e mais

caro que os departamentos municipais, aliás, muito mais caro que os departamentos

municipais. Onde a água é municipal, o povo está sofrendo quando a sua cobrança é

passada para a Copasa. Está sofrendo muito.

Vivemos essas duas contradições. Em nível federal, vemos o governo fazendo das

tripas coração para ajudar o povo, o trabalhador, e, em Minas, existem parlamentares

que vêm aqui para defender o aumento da carga tributária. Não é isso que gera

emprego e renda, muito pelo contrário. Tem de haver uma reforma trabalhista no

País, e também tributária, para desonerar o setor produtivo para gerar emprego e

renda, e não ficar só aumentando a carga tributária, pensando na sanha

arrecadatória. Isso não deu certo. Temos de pensar no povo, de verdade e sem

demagogia.

O Deputado Carlin Moura (em aparte)* - Ilustre Deputado Weliton Prado, mais uma

vez parabenizo V. Exa. pela postura firme com que tem tratado o tema da defesa do

consumidor de Minas Gerais em relação à água da Copasa, que continua sendo uma

conta muito alta. A Copasa é uma empresa que tem obtido lucros importantes, mas

que demonstra uma demora, uma lentidão para retornar esses lucros para a

população. Essa luta de V. Exa. é uma luta fundamental e importante, reconhecida no

Estado inteiro.

Ainda ontem, Sr. Presidente, estive em Varginha, no fórum sobre o Plano Decenal

de Educação, e encontrei várias pessoas que mandaram um abraço para V. Exa.,

parabenizando-o pela sua luta. Nessa oportunidade, fiquei sabendo que, enquanto eu

estava em Varginha, V. Exa. nos deu a alegria e a satisfação de comparecer à nossa

cidade, Contagem, para o lançamento do programa Minha Casa, Minha Vida. A

primeira Prefeitura do Brasil a fazer o lançamento do maior e mais revolucionário

programa do governo Lula: 1 milhão de casas populares. Contagem foi a primeira

cidade a assinar o convênio. V. Exa. lá compareceu, e o povo de Contagem ficou

muito satisfeito com a visita de V. Exa., porque sabe que V. Exa. sempre estará ao
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lado da Prefeita Marília Campos, ajudando-a a implementar, o mais rápido possível,

essas casas populares.

A Prefeita já anunciou a entrega de 2 mil casas agora e de mais 3 mil no ano que

vem, porque lá existe um déficit habitacional de 8 mil casas. O governo federal vai

ajudar a Prefeitura de Contagem e já liberou R$1.000.000.000,00 em verbas a serem

investidas lá por meio do PAC. Ao mesmo tempo, vemos uma letargia, uma demora,

não vemos o governo do Estado nesse processo. É impressionante, o governo do

Estado não participa, não ajuda. Estamos lá naquela batalha para concluir as obras

da Copasa, pois faltam 30 milhõezinhos. A Copasa poderia ajudar, mas nem isso ela

faz. Para continuarmos as obras, que são obrigação da Copasa, a Prefeita terá que

se socorrer de novo do governo federal, do BNDES. É difícil demais, é difícil demais!

Temos uma empresa tão lucrativa como a Copasa, e, ao mesmo tempo, ela não traz

retorno para a população e para o nosso povo.

Quero parabenizar V. Exa. Contagem agradece a sua visita no lançamento do

programa. Estamos ao lado de V. Exa. para continuar defendendo o povo e os

consumidores de Minas Gerais. V. Exa. está de parabéns.

O Deputado Weliton Prado* - Queria agradecer ao Deputado Carlin Moura e dizer

que é isso mesmo: V. Exa. está coberto de razão. A luta, realmente, deve continuar.

Vemos as distorções, as realizações feitas pelo governo federal e percebemos que

em Minas a coisa é muito barrada, muito barrenta, parece que não anda. Às vezes a

população se mobiliza, pressiona. Só depois que cobramos, brigamos, lutamos é que

as coisas acontecem. Dessa forma é muito mais difícil.

O Deputado Carlin Moura abordou muito bem essa questão da Copasa na cidade

de Contagem. Trata-se de um absurdo e de uma grande injustiça porque, se não for

feita a despoluição em Contagem, não há como despoluir a Lagoa da Pampulha, que

antigamente era a caixa d’água que abastecia Belo Horizonte. É uma

irresponsabilidade da Copasa jogar todo o esgoto, as fezes, jogar tudo para dentro

dos rios e dos lagos, contaminando o meio ambiente e poluindo as águas. Isso é

muita injustiça e é até um crime não só ambiental, mas também um crime contra o ser

humano, porque água é vida, é um bem essencial à vida. Mas aqui em Minas Gerais

ela é tratada como mercadoria, ainda mais com a contaminação dos lençóis freáticos,
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dos rios e dos lagos. Estamos acompanhando de perto também esse problema em

Contagem. A Copasa precisa se posicionar. É muito pouco dinheiro. Ela é isenta de

impostos, de tributos, de tudo. Por isso, não se justifica que ela cobre um valor tão

alto pela água e ainda não cumpra a sua responsabilidade de fazer o tratamento de

esgoto.

O Deputado Carlin Moura também abordou a questão do Plano Decenal de

Educação. Estaremos amanhã na cidade de Uberlândia acompanhando as

discussões.

Com relação ao programa Minha Casa, Minha Vida, o Deputado Federal Elismar

Prado agendou para amanhã um debate na Câmara Municipal a fim de discutir a

implementação do programa no Triângulo Mineiro e na cidade de Uberlândia.

Voltando à questão da Copasa, ainda está valendo a liminar que a proíbe de

aumentar o valor da água. A partir deste mês já era para a Copasa estar cobrando

um valor maior. Conseguimos impedir esse aumento na Justiça, por meio de uma

liminar, porque aqui em Minas Gerais não existe uma agência para regular o setor. É

a mesma coisa de a raposa tomar conta do galinheiro. No Estado de Minas não existe

agência regulatória, como manda a Lei Federal nº 11.445. Apresentamos um projeto

que cria tal agência, mas, por motivo de autoria, por questões relacionadas a quem

será “o pai da criança”, o Governador enviou outro projeto semelhante ao nosso para

esta Casa. Tal projeto foi anexado ao nosso e já está tramitando. Vamos acompanhá-

lo e queremos até realizar uma audiência pública relativa à implementação dessa

agência no Estado de Minas Gerais. Todos os dias entramos com várias denúncias

no Ministério Público. Então, os Vereadores, as entidades, as associações que

estiverem nos ouvindo procurem-nos no nosso gabinete. Se na sua cidade é cobrado

um valor muito alto pela água e a população paga pelo tratamento de esgoto que não

é feito, está ocorrendo uma ilegalidade.

Sendo assim, procurem nosso gabinete que entraremos com ação no seu

Município. Basta nos procurarem, pois temos toda a assessoria jurídica necessária

para entrar com essas ações. Entraremos com dezenas de ações na Justiça porque o

consumidor deve ser respeitado. Não podemos mais aceitar que a Copasa seja

responsável pela água e esgoto de 611 cidades, 70% das 853 cidades de Minas



____________________________________________________________________________
929

Gerais, e grande parte delas não tenha tratamento de esgoto, o que provoca a

poluição de rios e lagos. Essa questão é muito séria e, por isso, precisamos colocar a

mão na consciência. Deve haver um clamor da população e um grande levante, o que

já está acontecendo. Nosso Estado e a Copasa têm que respeitar o meio ambiente e

o ser humano.

Conseguimos outra grande vitória. A Cemig queria um aumento de 32% na conta

de luz a partir de abril, percentual situado muito acima da inflação, considerando-se

que a empresa teve lucros extraordinários. Depois da redução que conseguimos no

ano passado, a primeira nos 53 anos de existência da Cemig, a conta de luz baixou

17%, e agora ela quer aumento de 32%, sendo que bateu recorde de lucro. Isso é

totalmente descabido, desproporcional e injusto, uma proposta maluca.

Estivemos na Aneel, com o Deputado Federal Elismar Prado, e essas foram as

únicas defesas que Minas Gerais teve. Nem o Presidente do Conselho de Defesa do

Consumidor estava presente, e deveria estar para defender o consumidor. Será que o

Presidente do Conselho de Defesa do Consumidor está capturado? Era para ele estar

na audiência pública e utilizar a palavra, questionar a planilha da Cemig e os 32% de

aumento. Ele não estava lá, e nós utilizamos a palavra e questionamos. A Cemig

queria mais de R$140.000.000,00 para custos operacionais. Questionamos o que

achamos que é um grande contra-senso, pois a Cemig estava fechando um escritório

do interior e, se estava demitindo, por que queria salário de R$43.000,00 para

secretária e recursos de mais de R$140.000.000,00 para operação? Questionamos e

conseguimos provar que vários pontos da planilha estavam equivocados. Então,

nossas propostas foram acatadas e o aumento em Minas Gerais ficou abaixo da

inflação, e não em 32%, como a Cemig queria. O aumento ficou em pouco mais de

4%, um percentual bem menor que o índice de inflação. Essa foi uma grande vitória.

Conseguimos também impedir que a Cemig colocasse no SPC e no Serasa o nome

do consumidor que estivesse em débito, e a Copasa também queria fazer isso.

Temos um projeto tramitando nesta Casa que impede que o cidadão seja penalizado

duas vezes, pois, além de ter o serviço suspenso, teria seu nome incluído no Serasa

e no SPC, o que é totalmente ilegal e injusto. Conseguimos impedir esse absurdo.

Portanto, precisamos realmente acreditar em nossos ideais e nos mobilizar, pois



____________________________________________________________________________
930

trata-se de uma luta pesada. Sofremos todos os tipos de perseguição, pois são

companhias poderosíssimas, que gastam muita grana com os grandes veículos de

comunicação, que têm custos com publicidade altíssimos. Mas enfrentamos essa luta

de peito aberto, pois, como V. Exa. sempre fala, sabemos muito bem do lado de

quem estamos, que é o lado do povo, e vamos continuar em defesa do povo.

Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Antônio Carlos Arantes) - Não havendo outros oradores

inscritos, a Presidência passa à 2ª Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia,

compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de

pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente

da próxima reunião.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Educação - aprovação, na 7ª Reunião Ordinária,

em 22/4/2009, dos Projetos de Lei nºs 3.085/2009, do Deputado Dimas Fabiano,

3.095/2009, do Governador do Estado, e 3.112/2009, do Deputado Durval Ângelo, e

do Requerimento nº 3.578/2009, do Deputado Neider Moreira; de Cultura -

aprovação, na 6ª Reunião Ordinária, em 22/4/2009, do Projeto de Lei nº 3.037/2009,

do Deputado Antônio Carlos Arantes, e do Requerimento nº 3.564/2009, do Deputado

Jayro Lessa; de Assuntos Municipais - aprovação, na 8ª Reunião Ordinária, em

22/4/2009, do Requerimento nº 3.529/2009, do Deputado Walter Tosta; e do Trabalho

- aprovação, na 7ª Reunião Ordinária, em 22/4/2009, dos Projetos de Lei nºs

2.681/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2.857/2008, do Deputado João Leite,

3.023/2009, do Deputado Zezé Perrella, 3.068/2009, do Deputado Délio Malheiros,

3.071/2009, do Deputado Dimas Fabiano, 3.081/2009, do Deputado Adalclever

Lopes, 3.097/2009, do Deputado Vanderlei Jangrossi, 3.102 e 3.103/2009, do

Deputado Alberto Pinto Coelho, 3.106/2009, do Deputado Inácio Franco, 3.108/2009,
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do Deputado Sebastião Helvécio, e 3.117/2009, do Deputado Domingos Sávio, e dos

Requerimentos nºs 3.546/2009, do Deputado Gil Pereira, e 3.592/2009, da Comissão

de Direitos Humanos (Ciente. Publique-se.).

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Direitos Humanos solicitando seja

encaminhado à Unimed pedido de providências para atender o trabalhador da Santa

Bárbara Engenharia Rafael de Jesus Silva, que alega ter sido agredido por policiais

militares no canteiro de obras do Hospital da Unimed no Bairro Santa Efigênia, em

Belo Horizonte. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Direitos Humanos solicitando seja encaminhado à

Ordem dos Advogados do Brasil - OAB-MG - pedido de providências com relação a

conversas telefônicas interceptadas com autorização judicial relativas aos autos do

Processo nº 0394.07.070788-7, em tramitação na Comarca de Manhuaçu, e

anexação ao requerimento de cópia das peças constantes dos autos, que comprovam

o alegado. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Direitos Humanos solicitando sejam encaminhadas

ao Presidente da Associação Brasileira de Criminalística cópias das notas

taquigráficas e da gravação da reunião dessa Comissão realizada no dia 16/3/2009,

com pedido de providências para análise das questões relacionadas com a situação

dos profissionais da perícia técnica no Estado. 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 formulado apelo ao

Presidente da Vale para que a sede da empresa seja transferida para o Estado de

Minas Gerais. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Política Agropecuária solicitando seja encaminhado

ao Sr. Pedro Nicésio Resende Vaz, Gerente de Captação da Indústria de Alimentos

Nilsa S.A., pedido de informações sobre o pagamento dos fornecedores de leite da
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região de Pompéu e Luz. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados

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

Requerimento da Comissão de Defesa do Consumidor solicitando à

Superintendência da Infraero no Estado cópias dos contratos administrativos

celebrados entre a Infraero e as empresas concessionárias do serviço de alimentação

nos Aeroportos Carlos Drummond de Andrade e Tancredo Neves. Em votação, o

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

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Vanderlei Miranda solicitando à Sra. Maria do Perpétuo

Socorro das Chagas Pinheiro, Superintendente do Aeroporto Carlos Drummond de

Andrade - Aeroporto da Pampulha -, informações sobre a ocorrência de acidente com

alguma espécie de ave envolvendo aeronaves nesse aeroporto e sobre a realização,

quando da construção do aterro sanitário CDR-Macaúbas, na cidade de Sabará, de

estudos ou laudos técnicos acerca da segurança de vôos, em virtude do aumento de

aves na região. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião os

Requerimentos nºs 2.936, 2.954, 3.052 e 3.053/2008, 3.534, 3.537, 3.538, 3.539 e

3.540/2009, apreciados na extraordinária realizada ontem, à noite.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Almir Paraca solicitando

a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere o requerimento e

fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Almir Paraca.

O Deputado Almir Paraca - Sr. Presidente, Deputados e Deputadas, público

presente e telespectadores da TV Assembleia, inicialmente gostaria de retomar um

assunto que me tem ocupado nos últimos dias, nas últimas semanas: o programa Luz

para Todos. Já estamos apresentando um requerimento, com o Deputado Weliton

Prado, na Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, para a realização de

uma audiência pública o mais rápido possível, a fim de discutir as ações do programa

Luz para Todos nesse momento da retomada. Estou insistindo nesse ponto. É preciso

ter claro que, depois de dois anos, o programa volta diminuído. Não é possível admitir
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um comportamento como o que está se dando na relação com os beneficiários ou

possíveis beneficiários do programa Luz para Todos. Há uma completa

desinformação. Como se admite que uma empresa que tem reconhecimento - aliás,

concordamos que é uma empresa com uma gestão de excelência e que tem

alcançado resultados fabulosos nos seus balanços -, lida, de um lado, com uma

política pública tão importante e necessária para interiorizar o desenvolvimento, como

é o programa Luz para Todos; mas, de outro, também lida, de uma maneira que

considero irresponsável, com o grande público do interior do Estado, que está ávido,

esperançoso de ser finalmente atendido numa demanda que vem se arrastando há

anos - para muitos, há aproximadamente quatros anos -, aguardando o atendimento

do programa Luz para Todos? No mínimo, era de esperar.

Acredito que a Cemig ainda chegará a esse ponto, e fará o que deve ser feito, que

é estabelecer os critérios de atendimento com clareza e transparência, divulgando-os

por meio de todos os veículos de comunicação possíveis, para evitar essa ampla

expectativa que, aliás, está novamente instalada em todos os produtores rurais ainda

não atendidos pelo programa Luz para Todos no interior do Estado. Assim, eles se

orientarão e adaptarão suas expectativas. De fato, o que está acontecendo é que

aproximadamente 50 mil ligações ainda não serão efetivamente atendidas até o final

de 2010 - demanda reprimida e não atendida. O governo do Estado está veiculando,

divulgando que 55 mil novas ligações serão realizadas no programa Luz para Todos

em duas etapas. Isso é importante e é para se comemorar, mas é preciso dizer, com

clareza, que ainda restam outras tantas ligações, de 50 mil a 55 mil, para as quais

não há previsão de atendimento. A Cemig tem de vir a público para esclarecer isso,

pois não é possível que a população do Estado fique sem orientação, sem

entendimento, desconfiando de uma política pública tão importante como é essa que

disponibiliza energia elétrica para aqueles que insistem em morar e trabalhar no

campo, no meio rural.

Na audiência pública, esperamos obter efetivamente essas informações e esses

esclarecimentos. Além disso, esperamos não somente divulgar corretamente as

informações e os critérios justos - que esperamos sejam conseguidos e

implementados nessas duas novas etapas do programa Luz para Todos -, mas
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também estabelecer um pacto, um acordo entre a Cemig e o governo federal para a

execução plena do programa Luz para Todos até a data que está prevista para o seu

encerramento, o final de 2010.

Gostaríamos também, Sr. Presidente, de, numa manifestação rápida, trazer a

público nossa opinião sobre como encontrar uma solução para a minha querida

Paracatu no que diz respeito a uma polêmica, que vem crescendo, instalada em

vários setores da comunidade. Trata-se do processo de operação da nova etapa de

expansão da mina de ouro da Rio Paracatu Mineração, em Paracatu. Entendemos e

trabalhamos com o conceito das questões socioambientais. Acreditamos que as

questões ambientais que defendemos com vigor devam ser trabalhadas juntamente

com as questões sociais, econômicas e humanas, para alcançar um equilíbrio e

equacionar todos esses componentes e variáveis. Nesse caso, estamos falando

sobre a maior mina de ouro do Brasil. Assim que a nova etapa e o novo patamar de

produção estiverem plenamente implantados, a mina terá maior produção de ouro

individual do Brasil. Certamente isso é importante e faz diferença para qualquer

cidade do País, muito mais para uma cidade como a nossa querida Paracatu, com 85

mil habitantes, situada no Noroeste de Minas Gerais. Além da mineração de ouro, da

produção do zinco pela mineradora do Grupo Votorantim, tem, na agropecuária, no

setor terciário e no de serviços, o complemento das suas atividades. Portanto, não

estamos falando sobre algo desprezível. Equacionadas, resolvidas as questões

sociais, entre elas a da comunidade quilombola, que pleiteia - aliás, já está em

processo adiantado no Incra - o acesso a uma área para assentamento nas

proximidades, no entorno, da futura barragem de rejeitos que está sendo licenciada

pela Rio Paracatu Mineração, acreditamos que esse é o momento de unirmos todas

as lideranças responsáveis do Município de Paracatu e marchar de forma organizada

e conseqüente para a elaboração do Plano de Desenvolvimento Sustentável do

Município. No máximo em oito anos, a mineração de zinco do Grupo Votorantim será

desativada, a mina será fechada, e em 30 anos será a vez do fechamento da mina de

ouro do grupo Rio Paracatu Mineração, da Kinross. Portanto, estamos diante de um

tempo muito pequeno, se imaginarmos 30 anos numa vida longa de um Município,

uma cidade como Paracatu.



____________________________________________________________________________
935

No próximo sábado estaremos nos mobilizando para reunir várias lideranças e

trazer alguns consultores do Sebrae e do Instituto de Assessoria para o

Desenvolvimento Humano - IADH - para auxiliar na construção de um acordo entre as

lideranças do Município, para iniciarmos o processo de construção do plano de

desenvolvimento sustentável. Então, estaremos reunidos para construir a proposta

básica e desenvolver esse trabalho. Voltaremos, Sr. Presidente, para trazer os

resultados dessa reunião e prestar informações sobre isso. A TV Assembleia é um

veículo importante para a divulgação disso.

Queremos ainda reforçar o convite do Prefeito de Paracatu, o Sr. Vasco Praça

Filho, Vasquinho; do Presidente da Associação do Circuito Turístico Noroeste das

Gerais, o Sr. Alcides Ribeiro dos Santos; e ainda da Secretária de Turismo, Érica

Campos Drumond, para a cerimônia de certificação da Associação do Circuito

Turístico Noroeste das Gerais, a realizar-se amanhã, às 14 horas, na Fundação

Municipal Casa de Cultura, de Paracatu. Esse convite é extensivo a todas as

lideranças do Noroeste de Minas, de modo especial aos Prefeitos, aos Presidentes de

Câmaras e aos agentes que atuam na área de turismo, atividade que entendemos

como uma indústria que precisa ser organizada para alcançar bons resultados.

Também em Paracatu, às 10h30min, haverá a inauguração do Portal do Turismo do

Noroeste de Minas, no Galpão do Produtor, às margens da BR-040.

Sr. Presidente, gostaríamos de trazer algumas informações que consideramos

importantes. Foram abertos dois editais pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, e

um deles oferece projetos de assistência técnica e extensão rural para mulheres cujo

valor mínimo é de R$100.000,00, podendo chegar a R$250.000,00. Serão apoiadas

propostas que incluam obrigatoriamente uma ou mais das seguintes ações

prioritárias: atividades não agrícolas, diversificação da produção agrícola, gestão da

produção, etnodesenvolvimento, agroecologia, transição para culturas de base

ecológica, sustentabilidade e biodiversidade, redes de serviços e atividades

inovadoras de Ater, Ater em arranjos produtivos locais, qualificação do uso do Pronaf

por meio da Ater, comercialização, convivência com o semi-árido,

agroindustrialização da agricultura familiar e certificação socioparticipativa. Os

interessados podem acessar o endereço eletrônico do MDA: www.mda.gov.br. Os
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projetos poderão ser apresentados até o dia 22 de maio deste ano. A divulgação do

resultado ocorrerá no dia 8 de junho de 2009, e o prazo de execução é de um ano

após a celebração do convênio.

O Ministério do Desenvolvimento Agrário tem um projeto de chamamento para as

comunidades quilombolas. Lembramos as comunidades da nossa região, Noroeste

de Minas, Paracatu, João Pinheiro e Chapada Gaúcha, além de várias outras que

acompanhamos e onde desenvolvemos ações ao longo dos últimos anos, como as do

Norte de Minas e do Jequitinhonha, desse projeto. Esse projeto também tem o

mesmo prazo e os valores de R$100.000,00 a R$200.000,00. A intenção desse edital

é selecionar projetos de fortalecimento das atividades produtivas nas comunidades

quilombolas e também apoiar o desenvolvimento sustentável delas, trabalhando de

forma articulada com instituições que atuam junto às comunidades e suas

organizações representativas. De modo especial, dirijo-me à rede de apoio que

assiste ao Quilombo do Gorutuba, no Norte de Minas. São sete os Municípios

integrantes dessa área. Acompanhamos de perto o projeto e sabemos que essa

oportunidade vem ao encontro das necessidades das comunidades quilombolas, que

agora podem apresentar projetos.

Para terminar, Sr. Presidente, gostaria de registrar um evento que aconteceu ontem

na PUC Minas: o lançamento da sexta edição do Parlamento Jovem. Desde 2004,

esse projeto vem sendo implementado e exercitado pela Assembleia de Minas, com

resultados muito positivos na sensibilização, mobilização e motivação da participação

da juventude no processo político. Ajuda, de maneira muito particular, na

compreensão do processo de funcionamento da Assembleia de Minas, a

apresentação de propostas efetivas a serem apreciadas, contempladas e

consideradas pela Casa, podendo, aliás, transformar-se em políticas públicas, em

ações concretas que partem do ponto de vista da juventude.

Mas gostaríamos de chamar a atenção para a novidade, Sr. Presidente. O

Parlamento Jovem será regionalizado. Agora, além das escolas públicas e privadas

da Capital, teremos 12 outras cidades participando. São elas: Caratinga, Divinópolis,

Formiga, Janaúba, Juiz de Fora, Montes Claros, Ouro Preto, Poços de Caldas, Pouso

Alegre, Uberaba e Unaí. As Câmaras Municipais de cada uma dessas localidades
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foram convidadas para ajudar a implementar o Parlamento Jovem nessas regionais

do interior do Estado, e esperamos colaborar de maneira especial com o Parlamento

Jovem na nossa região Noroeste de Minas, em Unaí, fazendo com que, pela primeira

vez, os jovens da região tenham oportunidade de exercitar um pouco mais sua

cidadania enviando a esta Casa sugestões e propostas a serem aqui apreciadas.

Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecemos a oportunidade e reforçamos o

convite para a inauguração do Portal do Turismo do Noroeste de Minas, a realizar-se

amanhã, às 10h30min, às margens da BR-040, em Paracatu. Muito obrigado.

Encerramento

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

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

Deputados para a especial de segunda-feira, dia 27, às 20 horas, nos termos do

edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 1º/4/2009

Às 14h34min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Braulio Braz,

Ronaldo Magalhães, Dimas Fabiano e Gilberto Abramo, 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 2.034, 2.441, 2.664, 2.742, 2.811, 2.865, 2.892, 2.901,

2.906 e 2.907/2008 (Deputado Gilberto Abramo); 2.909, 2.911, 2.915, 2.916, 2.917,

2.930, 2.933, 2.940, 2.944/2008 e 2.976/2009 (Deputado Ronaldo Magalhães).

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 2.034, 2.441, 2.664, 2.742, 2.811, 2.865, 2.892, 2.901, 2.906 e
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2.907/2008 (relator: Deputado Gilberto Abramo) e 2.909, 2.911, 2.915, 2.916, 2.917,

2.930, 2.933, 2.940, 2.944/2008 e 2.976/2009 (relator: Deputado Ronaldo

Magalhães). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

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

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

Sala das Comissões, 22 de abril de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano - Mauri Torres.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 7/4/2009

Às 10h13min, 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 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 a discutir e votar proposições da Comissão. A seguir,

comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos Srs. Warmilton

Fonseca Braga, Prefeito de Pirapora, em que solicita a urgente realização de reunião

de audiência pública na cidade para discutir sobre instrumentos mais eficientes para

combate à violência urbana local; e Paulo Alkimim, Ouvidor de Polícia, em que

encaminha denúncia para providências e medidas cabíveis. 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 à votação, é aprovado o

Requerimento nº 3.542/2009. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos do Deputado Sargento

Rodrigues, em que solicita sejam convidados policiais civis e Promotores que

menciona para participarem de reunião desta Comissão, quando receberão

homenagem pela atuação na operação que menciona; e dos Deputados João Leite,

Rômulo Veneroso e da Deputada Maria Tereza Lara (2), em que solicitam seja
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realizada visita desta Comissão ao Sr. Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da

Polícia Civil do Estado; e seja encaminhado à Corregedoria de Polícia Civil pedido de

providências que menciona, oriundo da Ouvidoria de Polícia. São recebidos pela

Presidência requerimentos do Deputado Sargento Rodrigues (2) em que solicita

sejam realizadas reuniões de audiência pública para discutir denúncia de supostas

irregularidades na Penitenciária Francisco Floriano de Paula, em Governador

Valadares, e para discutir fuga de Douglas Luciano da Silva Branquinho da

Penitenciária Nelson Hungria, em Contagem. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de abril de 2009.

João Leite, Presidente - Rômulo Veneroso.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 8/4/2009

Às 10h8min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ivair Nogueira,

Domingos Sávio, Lafayette de Andrada, Neider Moreira e André Quintão, membros da

supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Sargento Rodrigues

e Adalclever Lopes. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Ivair

Nogueira, 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 discutir e votar proposições da

Comissão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é

aprovado requerimento do Deputado Sargento Rodrigues em que solicita seja

realizada audiência pública com a finalidade de discutir o não-cumprimento da carga

horária mínima dos servidores militares, estabelecida em resolução dos Comandos

da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Cumprida a finalidade da reunião,

a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

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

Sala das Comissões, 23 de abril de 2009.

Délio Malheiros, Presidente - Domingos Sávio - Gustavo Valadares - Neider

Moreira.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 8/4/2009

Às 15h7min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana Maria Resende

(substituindo o Deputado Ademir Lucas, por indicação da Liderança do BSD) e os

Deputados Sebastião Helvécio e Wander Borges, membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Sebastião Helvécio,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da Deputada

Ana Maria Resende, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, 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. O Projeto de Lei nº 1.723/2007 é retirado da pauta,

atendendo-se a requerimento da Deputada Ana Maria Resende, aprovado pela

Comissão. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs

3.526, 3.549, 3.551 e 3.554/2009. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos da Deputada Cecília

Ferramenta (3) em que solicita sejam agendadas, como medida urgente, audiências

da Comissão Intersetorial de Reestruturação e Apoio ao Hospital Siderúrgica de

Coronel Fabriciano, composta pelos membros que menciona, com os Srs. José

Gomes Temporão e Marcus Pestana, respectivamente, Ministro de Estado da Saúde

e Secretário de Estado de Saúde; e seja encaminhada cópia do relatório elaborado

pela Associação Beneficente de Saúde São Sebastião, apresentado na audiência
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pública de 6/4/2009, da Comissão, no Município de Coronel Fabriciano, ao Secretário

de Estado de Saúde e ao Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais; e

do Deputado Délio Malheiros em que solicita seja realizada audiência pública com a

finalidade de discutir a intenção, anunciada pelo Prefeito de Belo Horizonte, de

suspender 136 obras e projetos 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, 22 de abril de 2009.

Cecília Ferramenta, Presidente - Wander Borges - Ana Maria Resende - Paulo

Guedes.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 16/4/2009

Às 9h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Tenente Lúcio,

Braulio Braz 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 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 discutir e

votar proposições da Comissão. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Submetido a discussão e votação, é aprovado o Parecer de

Redação Final do Projeto de Lei nº 2.901/2008. Registra-se a presença do Deputado

Eros Biondini. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva, em

que solicita reunião de audiência pública no Município de Caxambu, para discutir o

Projeto de Lei nº 3.217/2009 de sua autoria, que declara como Patrimônio Cultural do

Estado a Estância Hidromineral de Caxambu; e Eros Biondini, em que solicita reunião

de audiência pública para discutir os níveis de operacionalidade das companhias
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aéreas internacionais em Belo Horizonte e em 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, 23 de abril de 2009.

Eros Biondini, Presidente - Carlos Gomes - Braulio Braz.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 16/4/2009

Às 10 horas, comparecem na catedral de Santo Antônio, no Município de

Campanha, a Deputada Gláucia Brandão e o Deputado Dalmo Ribeiro Silva

(substituindo este ao Deputado Juninho Araújo, por indicação da Liderança do BSD),

membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, a Deputada Maria

Lúcia Mendonça e o Deputado Neider Moreira. Havendo número regimental, a

Presidente, Deputada Gláucia Brandão, declara aberta a reunião, dispensa a leitura

da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita aos membros da

Comissão presentes que a subscrevam. A Presidência informa que a reunião se

destina a debater a viabilidade e importância do tombamento da catedral de Santo

Antônio e comunica o recebimento de ofício do Presidente da Câmara Municipal de

Campanha, comunicando que foi aprovada por unanimidade a Moção de Aplauso nº

10, do Vereador Guilherme de Souza Serrano, à Comissão de Cultura da Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais, pela realização de audiência pública para

tratar do tombamento da referida catedral. A Presidência interrompe a 1ª Parte da

reunião para ouvir os Srs. Lázaro Roberto da Silva, Prefeito Municipal de Campanha;

Luiz Antônio Bacha, Presidente da Câmara Municipal de Campanha; Carlos Henrique

Rangel, representando o Sr. Paulo Eduardo Rocha Brant, Secretário de Cultura; e

Carlos Roberto Noronha, Presidente do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e

Artístico de Minas Gerais - Iepha-MG -; Dom Diamantino Prata de Carvalho, Bispo

Diocesano da Cúria Diocesana de Campanha; Monsenhor Luiz Augusto Furtado,

Vigário-Geral da Diocese de Campanha; Padre Marco Antônio Iabrudi Filho, Pároco

da Paróquia de Santo Antônio; e o Sr. Paulo Cesar Ferreira Ayres Júnior, Presidente

da Comissão Pró-Restauro da catedral, que são convidados a tomar assento à mesa.
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A Presidência concede a palavra ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva, autor do

requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais; logo após,

passa a palavra aos convidados para que façam suas exposições. Abertos os

debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas.

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de abril de 2009.

Gláucia Brandão, Presidente - Juninho Araújo - Getúlio Neiva - Paulo Guedes.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA EXECUÇÃO DAS

PENAS NO ESTADO, EM 16/4/2009

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Leite,

Durval Ângelo e Wander Borges, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Wander Borges, dispensa a

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

membros da Comissão presentes. Registra-se a presença do Deputado Antônio

Genaro (substituindo o Deputado Wander Borges, por indicação da Liderança do

BPS). A Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar proposições

da Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência: Ofícios nºs

390 e 395, da Sra. Marlene Alves de Almeida Silva, Ouvidora do Sistema

Penitenciário, em que informa sobre a visita de inspeção desse órgão à Penitenciária

Francisco Floriano de Paula e ao Presídio de Governador Valadares, comunica a

impossibilidade de comparecer à audiência pública da Comissão no Município de

Pouso Alegre e encaminha o cronograma de visitas às unidades prisionais da

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - Sedese - realizadas por essa

Ouvidoria no ano de 2008 e o diagnóstico do sistema prisional da Região

Metropolitana de Belo Horizonte. 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 Deputado Durval

Ângelo (3) em que solicita sejam realizadas visitas à Vara de Execução Criminal da
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Comarca de Ribeirão das Neves e audiência pública, nesta Casa, para estudar e

discutir as condições carcerárias do sistema prisional do Estado; e seja marcada

visita ao Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Gilmar Mendes, para

discutir a afirmação deste, segundo a qual um terço da população carcerária estaria

livre, caso contasse com assistência judiciária de qualidade. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de abril de 2009.

João Leite, Presidente - Delvito Alves - Durval Ângelo - Vanderlei Miranda - Wander

Borges.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 16/4/2009

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Leite e

Carlin Moura, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata

da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita ao membro da Comissão

presente que a subscreva. A Presidência informa que a reunião se destina a

apresentar, em audiência pública, um balanço das emendas populares relativas às

políticas de esporte, com a participação dos movimentos sociais que apresentaram

propostas nas audiências públicas de discussão da revisão do PPAG 2008-2011. Ato

contínuo, comunica o recebimento de correspondência publicada no “Diário do

Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofícios dos Srs. Lúcio Urbano

Silva Martins, Ouvidor-Geral do Estado; Jairo Cruz Moreira, Secretário-Geral da

Procuradoria-Geral de Justiça; e Augusto Henrique Lio Horta, Chefe de Gabinete da

Secretaria de Meio Ambiente (3/4/2009). A Presidência interrompe a 1ª Parte da

reunião para ouvir as Sras. Theresinha Ribeiro Bonfim, Presidente da Federação

Mineira de Ginástica; Luciane Sepúlveda Viana, Presidente da Federação Mineira de

Xadrez; e os Srs. André Abreu Reis, Diretor da Superitendência Central de

Planejamento e Programação Orçamentária da Secretaria de Estado e Gestão,

representando a Sra. Renata Maria Paes de Vilhena, Secretária de Estado de
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Planejamento e Gestão; Rogério Romero, Secretário-Adjunto de Estado de Esportes

e da Juventude; Cláudio Augusto Boschi, Presidente do Conselho Regional de

Educação Física - 6ª Região; Paulo Sérgio de Oliveira, Presidente da Associação das

Federações Esportivas de Minas Gerais; Welington de Souza, Presidente da

Federação Mineira de Ciclismo; Márcio Alves Pedrosa, Presidente da Federação

Mineira de Peteca; Fernando Antônio Sander, Diretor Administrativo do Sindicato das

Academias de Ginástica de Minas Gerais; e Maurício Peçanha, Presidente do

Conselho Estadual dos Direitos das Pessoas com Deficiência, os quais são

convidados a tomar assento à mesa. Estão presentes, também, os Srs. João Victor

Silveira Rezende, Diretor da Superintendência Central do Geraes, e Alexandre

Massura, Gerente do Projeto Estruturador Minas Olímpica. O Presidente, autor do

requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Neste

momento, registra-se a presença do Deputado André Quintão, que assume a direção

dos trabalhos e passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições.

Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas

taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª

Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são

aprovados requerimentos dos Deputados Eros Biondini (2), em que solicita seja

realizada reunião com os convidados que menciona, a fim de discutir a ocorrência de

casos de pedofilia em Minas Gerais; e seja realizada visita ao acampamento dos sem

terra no Bairro Céu Azul; Carlin Moura (2), em que solicita sejam realizadas reuniões

de audiência pública para debater práticas e idéias no campo da comunicação

popular, a fim de subsidiar a Conferência Nacional de Comunicação Popular

anunciada pelo Presidente Lula; e para comemorar os 50 anos da Revolução

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de abril de 2009.

André Quintão, Presidente - Maria Lúcia Mendonça - Eros Biondini.
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COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 23/4/2009, as seguintes comunicações:

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento do Sr. Humberto Leite

Navarro Vieira, ocorrido em 18/4/2009, em Poços de Caldas. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento do Sr. Leopoldo Porto,

ocorrido em 11/4/2009, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)

MANIFESTAÇÕES

A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, "b" a "d", do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de aplauso à estudante Aline Silva Mattos, da Escola Estadual Nilza 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

(Requerimento nº 3.415/2009, da Deputada Rosângela Reis);

de congratulações com o 14º Grupo de Artilharia de Campanha - Grupo Fernão

Dias por seus 91 anos de criação (Requerimento nº 3.441/2009, do Deputado Dalmo

Ribeiro Silva);

de aplauso ao “Diário de Araguari” pela realização do evento "Melhores do

Campeonato Amador 2008" (Requerimento nº 3.449/2009, do Deputado Weliton

Prado);

de apoio ao Sr. Otávio Luciano Camargo Sales de Magalhães, Vereador à Câmara

Municipal de Muzambinho, pelo enfrentamento da ingerência do Promotor Público

local (Requerimento nº 3.456/2009, do Deputado Sávio Souza Cruz);

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 (Requerimento nº 3.460/2009, do Deputado Almir Paraca);
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de congratulações com o Sr. José Maria dos Santos pela posse como Presidente

da Diretoria Executiva do Sindágua (Requerimento nº 3.461/2009, do Deputado Chico

Uejo);

de aplauso ao Mercado Central pelas comemorações dos seus 80 anos de

fundação (Requerimento nº 3.462/2009, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso à Associação Brasileira da Indústria Gráfica - Regional Minas Gerais -

Abigraf-MG - pelas comemorações dos seus 40 anos de fundação (Requerimento nº

3.463/2009, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso à Associação Médica Regional de Curvelo pelas comemorações dos

seus 56 anos de fundação (Requerimento nº 3.464/2009, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso à PMMG pelas comemorações dos 25 anos da Transitolândia

(Requerimento nº 3.465/2009, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a Escola Estadual Francisco Fernandes, do Município de

Oliveira, pelo transcurso do 100º aniversário de sua fundação (Requerimento nº

3.467/2009, do Deputado Gustavo Valadares);

de congratulações com a Paróquia Nossa Senhora Aparecida, no Município de

Frutal, pela comemoração dos seus 25 anos de fundação (Requerimento nº

3.468/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de aplauso ao Rotary Club Internacional pelos 104 anos de sua fundação

(Requerimento nº 3.473/2009, do Deputado Doutor Viana);

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

(Requerimento nº 3.474/2009, do Deputado Lafayette de Andrada);

de congratulações com a comunidade de São Lourenço pelo transcurso do 82º

aniversário de emancipação desse Município (Requerimento nº 3.475/2009, do

Deputado Neider Moreira);

de congratulações com a Associação Mineira de Magistrados - Amagis - por seus

55 anos de fundação (Requerimento nº 3.476/2009, do Deputado Délio Malheiros);

de congratulações com a comunidade do Município de Lontra pelo aniversário de

emancipação desse Município (Requerimento nº 3.477/2009, da Deputada Ana Maria
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Resende);

de congratulações com a comunidade do Município de Jaíba pelo aniversário de

emancipação desse Município (Requerimento nº 3.478/2009, da Deputada Ana Maria

Resende);

de congratulações com a comunidade do Município de Icaraí de Minas pelo

aniversário de emancipação desse Município (Requerimento nº 3.479/2009, da

Deputada Ana Maria Resende);

de apoio (a ser encaminhada aos Presidentes da Câmara dos Deputados e do

Senado Federal) ao Projeto de Lei nº 3.299/2008, do Senador Paulo Paim, que

extingue o Fator Previdenciário no cálculo do salário para efeito de aposentadoria

(Requerimento nº 3.489/2009, do Deputado Braulio Braz);

de aplauso ao 12º Batalhão de Infantaria do Exército Brasileiro, de Belo Horizonte,

pelas comemorações dos seus 90 anos de fundação (Requerimento nº 3.492/2009,

do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a Associação dos Magistrados Mineiros - Amagis - pelo

lançamento da revista de arte e cultura “Magiscultura Mineira” (Requerimento nº

3.493/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de aplauso ao Sr. Carlos Alberto Cerchi, Vereador à Câmara Municipal de

Sacramento, pela realização da obra “Memória Fotográfica de Sacramento”

(Requerimento nº 3.496/2009, do Deputado Weliton Prado);

de congratulações com a Sra. Alexandra Reschke, Secretária do Patrimônio da

União; o Sr. Rogério Veiga Aranha, Gerente da Secretaria do Patrimônio da União, e

a Sra. Júlia Maria de Oliveira, Chefe da Divisão de Gestão Patrimonial da União, pelo

trabalho desenvolvido na legalização da situação dos moradores do Município de

Inconfidentes que ocupam imóveis de propriedade da União (Requerimento nº

3.507/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a comunidade de Caldas pelos 196 anos de fundação

desse Município (Requerimento nº 3.508/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de aplauso à Associação de Cegos Louis Braille por seus 76 anos de fundação

(Requerimento nº 3.509/2009, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso à comunidade escolar da Escola Estadual Professor Luiz Antônio
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Corrêa de Oliveira, de Araxá, por ter essa instituição conquistado o 1º lugar em nível

estadual no Prêmio Nacional de Referência em Gestão Escolar e por ter sido

considerada uma das seis melhores escolas públicas do País (Requerimento nº

3.517/2009, do Deputado Weliton Prado);

de congratulações com a Universidade Federal de Alfenas - Unifal - por seus 95

anos de fundação (Requerimento nº 3.527/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de aplauso ao Chefe da Polícia Civil por não haver denúncia de tortura na cadeia

pública do Município de Boa Esperança e pela designação do policial Eisenhower

Soares de Almeida para efetuar a segurança dos Deputados durante visita a essa

unidade prisional (Requerimento nº 3.557/2009, da Comissão de Direitos Humanos);

de aplauso aos policiais civis e membros do Ministério Público que atuaram na

Operação Vandec III, que desmantelou uma quadrilha de assaltantes de banco

(Requerimento nº 3.596/2009, da Comissão de Segurança Pública).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 28 DE ABRIL DE 2009

ATA

ATA DA 22ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 22/4/2009

Presidência dos Deputados José Henrique e Hely Tarqüínio

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

Fase: Votação de Requerimentos: Requerimentos nºs 2.936 e 2.954/2008; aprovação

- Requerimento nº 3.052/2008; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 -

Requerimento nº 3.053/2008; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 -

Requerimentos nºs 3.534, 3.537, 3.538, 3.539 e 3.540/2009; aprovação - 2ª Fase:

Discussão e Votação de Proposições: Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº

2.948/2008; discurso do Deputado Carlin Moura; questão de ordem - Inexistência de

quórum para a continuação dos trabalhos - Palavras do Sr. Presidente -

Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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 Pimenta - Cecília

Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros -

Delvito Alves - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Elmiro Nascimento - Eros Biondini -

Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gustavo Valadares - Inácio Franco -

Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Luiz

Humberto Carneiro - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre

João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Ruy

Muniz - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda -

Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 20h6min, a lista de
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comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

Ata

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

anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

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

2ª Parte da reunião, em sua 1ª Fase, com a apreciação de pareceres e

requerimentos.

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Votação do Requerimento nº 2.936/2008, do Deputado Wander

Borges, solicitando à Secretaria de Transportes e Obras Públicas informações sobre

o serviço de transporte remunerado de passageiros por meio de veículos

ciclomotores e similares no Estado. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do

requerimento. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Votação do Requerimento nº 2.954/2008, da Comissão de Direitos Humanos,

solicitando seja encaminhado ao Tribunal de Justiça pedido de informações sobre o

número de processos convertidos em perícias judiciais, o número de processos que

estão com a tramitação paralisada aguardando a realização de perícia judicial,

notadamente na Região Metropolitana de Belo Horizonte e nos Municípios mais

populosos do Estado. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento.

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

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Votação do Requerimento nº 3.052/2008, da Comissão de Defesa do Consumidor,

solicitando ao Procurador-Geral do Estado informações sobre as providências

tomadas pelo Ministério Público em relação às conclusões do relatório final da CPI
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que apurou, entre 2001-2002, os mecanismos de formação do preço do leite no

comércio e na indústria em Minas Gerais. A Mesa da Assembleia opina pela

aprovação do requerimento na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. Em

votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado o

Requerimento nº 3.052/2008 na forma do Substitutivo nº 1. Oficie-se.

Votação do Requerimento nº 3.053/2008, da Comissão de Defesa do Consumidor,

solicitando informações ao Secretário da Agricultura sobre as providências tomadas

por esse órgão em relação às conclusões do relatório final da CPI que apurou, entre

2001-2002, os mecanismos de formação do preço do leite no comércio e na indústria

em Minas Gerais. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na

forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. Em votação, o Substitutivo nº 1. As

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

Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado o Requerimento nº 3.053/2008 na forma

do Substitutivo nº 1. Oficie-se.

Votação do Requerimento nº 3.534/2009, da Comissão Especial da Execução das

Penas no Estado, solicitando à Defensoria Pública informações sobre o resultado da

ação estratégica realizada nas cadeias dos Municípios do Estado por um grupo

técnico daquele órgão com o respectivo relatório de cada estabelecimento visitado. A

Mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o

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

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Votação do Requerimento nº 3.537/2009, da Comissão Especial da Execução das

Penas no Estado, solicitando ao Subsecretário de Administração Prisional

informações sobre a população carcerária do Estado, solicitando a relação dos

presos em cada estabelecimento prisional do Estado, especificando tipo de delito,

pena e tempo de pena cumprido e situação prisional em cada uma dessas unidades.

A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o

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

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Votação do Requerimento nº 3.538/2009, da Comissão Especial da Execução das



____________________________________________________________________________
953

Penas no Estado, solicitando ao Chefe da Polícia Civil informações sobre a

população carcerária do Estado, solicitando a relação dos presos em cada

estabelecimento prisional do Estado, especificando tipo de delito, pena e tempo de

pena cumprido e situação prisional em cada uma dessas unidades. A Mesa da

Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As

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

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Votação do Requerimento nº 3.539/2009, da Comissão Especial da Execução das

Penas no Estado, solicitando ao Defensor Público-Geral informações relativas às

estatísticas sobre a defesa de presos realizada pela Defensoria nas comarcas do

Estado. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o

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

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Votação do Requerimento nº 3.540/2009, da Comissão Especial da Execução das

Penas no Estado, solicitando ao Subsecretário de Medidas Socioeducativas

informações sobre o quantitativo de jovens cumprindo medidas de internação no

Estado, tanto em instituições especializadas quanto em cadeias públicas. A Mesa da

Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As

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

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

2ª Fase

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1ª Fase, a Presidência passa à

2ª Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na

pauta.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 2.948/2008, do

Governador do Estado, que dispõe sobre as medidas a serem adotadas pelo Estado

para realização dos jogos olímpicos de 2016. A Comissão de Justiça conclui pela

constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. As

Comissões de Educação e de Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do

projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o
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projeto. Com a palavra, para discutir, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Sr. Presidente, ilustre Deputado José Henrique, Srs.

Deputados, Sras. Deputadas, senhores e senhoras, telespectadores da TV

Assembleia, está em discussão o Projeto de Lei nº 2.948/2008, que dispõe sobre as

medidas a serem adotadas pelo governo do Estado para realização dos jogos

olímpicos de 2016.

Esse projeto tem uma importância estratégica para Minas Gerais. Tive a

oportunidade de acompanhar as discussões nas comissões sobre sua tramitação. A

cidade do Rio de Janeiro está disputando com outras cidades a condição de sede das

olimpíadas de 2016. É interessante observar que as olimpíadas se realizam em uma

cidade-sede, no caso a cidade do Rio de Janeiro, em todas as modalidades, à

exceção do futebol, que tem uma prerrogativa nos jogos olímpicos. Por meio do

Comitê Olímpico Internacional, é permitido que a fase classificatória das olimpíadas

do futebol sejam descentralizadas. Então os jogos de futebol dessa fase não têm,

necessariamente, de ser realizados na cidade do Rio de Janeiro. Formam-se algumas

chaves para proceder às classificatórias e às semifinais, e várias cidades do Brasil e

vários Estados estão também interessados. Caso as olimpíadas sejam realmente

realizadas na cidade do Rio de Janeiro, haverá possibilidade de os jogos de futebol

serem descentralizados. Esse projeto foi apresentado em virtude da importância

política do Estado de Minas Gerais, assim como por sua importância no esporte

brasileiro.

Para fazermos parte de uma cidade que disputará a sede das Olimpíadas no

esporte, temos de tomar várias medidas do ponto de vista da infra-estrutura, como o

transporte urbano, a readequação dos nossos estádios de futebol, a garantia da

segurança pública para o evento. É um projeto que demanda um planejamento de

longo prazo. Assim, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Esportes, teve o

cuidado de apresentar vários procedimentos a serem adotados para que, caso a

Olimpíada de 2016 seja realizada no Rio de Janeiro, Minas Gerais, especialmente

Belo Horizonte, possa ser uma das chaves do futebol. Então, entendemos, Sr.

Presidente, que é de fundamental importância aprovarmos esse projeto para que

Minas Gerais possa credenciar-se para ser uma das chaves do futebol em 2016. O
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Brasil tem dado um importante avanço na área dos grandes eventos esportivos.

Realizou, com grande maestria, os Jogos Panamericanos. Agora, teremos a Copa de

2014 no País, com o pleito de sediar as Olimpíadas de 2016. Isso demonstra um

amadurecimento do Brasil nesse setor de organização de grandes eventos

desportivos de caráter internacional.

É importante salientar, Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, que a

realização desses jogos, tanto as Olimpíadas quanto a Copa do Mundo, traz para o

Brasil uma oportunidade especialmente de desenvolvimento econômico, na área do

turismo, de empreendimento e investimentos. A realização desses eventos é

especialmente importante para trazer divisas, dinheiro e investimentos para o Brasil.

Portanto, Sr. Presidente, quando um país como o nosso se propõe a realizar

eventos como esses, é a oportunidade que temos de testar a nossa capacidade

administrativa e gerencial e apresentar uma infra-estrutura do nível de eventos como

a Copa do Mundo e as Olimpíadas.

Estamos discutindo neste momento a situação da crise internacional. As medidas

que o Brasil tem adotado são importantes do ponto de vista da nossa infra-estrutura

urbana. Na semana passada, quando discutíamos os impactos da crise econômica

sobre o Brasil, havia quase unanimidade entre o setor empresarial brasileiro de que o

nosso país talvez seja um dos países mais bem preparados para o enfrentamento da

crise econômica, primeiro porque fez o seu dever de casa. O governo do Presidente

Lula, nesses seis, sete meses, manteve uma política econômica acertada, não a

mesma do governo anterior. O governo do Presidente Lula preservou, sem dúvida

nenhuma, a estabilidade da moeda, a austeridade fiscal, mas, ao mesmo tempo,

investiu no social, na política de recomposição de renda do trabalhador, como na

valorização do salário mínimo, da geração de renda, como o Bolsa-Família. Não

adotou o discurso batido do Estado mínimo, mas sim uma política responsável de

gerenciamento do Estado, recompondo os seus quadros de servidores públicos,

realizando concursos públicos. Apesar de termos uma máquina efetiva e eficiente, ela

não é inchada, como muitas vezes falam por aí.

A última pesquisa do Ipea, o último estudo desse Instituto, mostra que a

participação do servidor público na população economicamente ativa está abaixo da
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média mundial. Temos um Estado eficiente, que adotou uma política econômica

acertada e saberá enfrentar a crise econômica.

Nesse momento em que se discute a realização das olimpíadas e da Copa do

Mundo no Brasil, debateremos também uma questão fundamental: a nossa infra-

estrutura urbana. Por exemplo, para realizar-se uma Copa do Mundo ou uma chave

do futebol das olimpíadas em Belo Horizonte, teremos de enfrentar o problema do

transporte público coletivo, o problema do metrô. Belo Horizonte não sairá do seu

gargalo se não enfrentarmos o problema do metrô, se não houver um projeto coeso,

unitário para interligar a Região Metropolitana ao sistema de transporte público

metropolitano, por meio do metrô, ou seja, um sistema que ligue Belo Horizonte a

Contagem, a Betim, ao Barreiro e a Ibirité, além de um sistema que faça uma nova

abertura para esse corredor novo, que é o da região do Centro Administrativo, a

região do Aeroporto de Confins.

É importante ficarmos atentos ao problema do transporte público coletivo e à

questão do metrô. É preciso garantir, no orçamento e nos planos de planejamento do

Estado, recursos em parcerias com o governo federal e com a iniciativa privada para

a construção do metrô antes da Copa do Mundo de 2014 e das olimpíadas de 2016.

É uma forma que teremos para valorizar o nosso corredor de transporte público

coletivo.

Da mesma forma, devemos investir mais em nossos espaços desportivos. Temos

hoje o Mineirão e o Independência, que passarão por grandes reformas, mas

estamos carentes de infra-estrutura de esportes. Grandes cidades como Nova Lima,

Contagem e Betim têm porte e capacidade para a construção de novos estádios de

portes médios, a fim de receberem esses grandes eventos, esses grandes

campeonatos.

É preciso preparar o nosso país sob o ponto de vista de sua formação, para receber

uma Copa do Mundo ou uma olimpíada. Necessitamos de voluntários preparados

para receberem os turistas. Durante a realização de uma Copa do Mundo ou de uma

olimpíada, existem vários voluntários que sabem falar diversas línguas, a fim de se

comunicarem com os turistas, que têm conhecimento da geografia, da cultura e da

culinária do País.
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Os nossos jovens devem ser preparados para atuarem como voluntários, a fim de

receberem os visitantes, os turistas que virão ao Brasil, a Belo Horizonte, durante a

realização da Copa do Mundo ou das olimpíadas. No entanto, os jovens não poderão

ser preparados da noite para o dia. Não ensinaremos línguas estrangeiras aos

nossos jovens nas vésperas dos acontecimentos. Devemos preparar a juventude, os

voluntários, desde já. Essa preparação depende de investimentos em uma educação

de qualidade. Somente assim teremos voluntários preparados em Belo Horizonte.

Assim, Sr. Presidente, dentro desse projeto preparatório para as olimpíadas de

2016 entram a infra-estrutura urbana, a segurança pública e a formação das pessoas.

Quero abrir um parêntese para dizer que estive hoje, com muita alegria, em Varginha,

no Sul de Minas, participando da sétima etapa regional do fórum que está discutindo

o Plano Decenal de Educação. Nessa etapa, contamos com a grande presença dos

professores e dos técnicos administrativos da Secretaria de Estado de Educação, da

Superintendência, da Associação de Professores de Minas Gerais e do Sind-UTE,

além dos diversos professores que também participaram desse evento em Varginha.

Nessa cidade, tivemos a oportunidade de ouvir a palestra do Prof. Nelson Pereira,

um professor da rede pública de Varginha, que fez, com grande maestria, uma

palestra sobre a importância da educação voltada para a cidadania. Educação essa

que pressupõe a garantia de alguns direitos fundamentais, isto é, a cidadania do

ponto de vista dos direitos civis, que é o direito à vida e à liberdade; a cidadania dos

direitos políticos, que é o direito à liberdade de expressão, ao voto, à livre escolha dos

governantes e o direito de opinar na vida e no planejamento do Estado; e a cidadania

dos direitos sociais, que é o direito ao trabalho, à saúde e à educação.

O Prof. Nelson chamava a atenção para o fato de que a educação, como direito

social, é o pilar fundamental para o funcionamento de todos os outros direitos. Ele

dizia e citava o exemplo dos diversos países que passaram por um forte processo de

desenvolvimento econômico e social, que se basearam numa educação voltada para

a cidadania. Uma educação popular voltada para o nosso povo e para a nossa gente.

Abro esse parentêse para dizer que a discussão em Varginha foi muito

interessante, importante, e de grande contribuição para o nosso plano decenal, posto

que mostrou a importância de se valorizar o professor e de promover uma educação
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universal, com a preparação do nosso jovem para o futuro. Só assim, teremos um

país capacitado não só para realizar, aqui, a Copa do Mundo e as Olímpiadas, mas

também capacitado para planejar o seu futuro e o seu crescimento econômico. Então,

essa etapa de Varginha foi muito importante. Na próxima sexta-feira, depois de

amanhã, estaremos em Uberlândia para a 8ª e última etapa regional do Plano

Decenal. Posteriormente, nos dias 13, 14 e 15/5/2009, acontecerá a etapa final em

Belo Horizonte.

O Projeto de Lei nº 2.948/2008, que dispõe sobre as medidas a serem adotadas

pelo Estado, para a realização das Olimpíadas de 2016, é um projeto que envolve um

planejamento estratégico, um planejamento de infra-estrutura de fundamental

importância. Por isso, peço aos nossos companheiros, Deputados e Deputadas, que

tenhamos agilidade de votar esse projeto, já que existe um calendário

predeterminado pelo Comitê Olímpico Internacional e o Brasil precisa cumprir esses

protocolos para ter condições de igualdade para disputar a sede das Olimpíadas de

2016. Em decorrência da grande referência mundial que o Presidente Lula tem

exercido no mundo, a ponto de ter sido chamado pelo Presidente norte-americano,

Barack Obama, de “o cara”, tenho a convicção de que, aprovando esse projeto e

unindo esforços no Brasil e no nosso Estado, haveremos de trazer as Olimpíadas de

2016 para o Rio de Janeiro, descentralizando os jogos de futebol com uma das

chaves das disputas para Belo Horizonte. Essa é a nossa compreensão sobre esse

projeto e sobre a sua importância.

Questão de Ordem

O Deputado Carlin Moura - Neste momento, Sr. Presidente, em razão da

importância do tema e da ausência de quórum, peço o encerramento da reunião,

reforçando a importância da aprovação do Projeto de Lei nº 2.948/2008. Agradeço a

V. Exa. a atenção e peço o encerramento, de plano, da nossa reunião.

O Sr. Presidente (Deputado Hely Tarqüínio) - A Presidência verifica, de plano, a

inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência, nos termos do art. 274 do Regimento Interno, encerra a discussão,

em turno único, do Projeto de Lei nº 2.948/2008, uma vez que permaneceu em ordem
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do dia por quatro reuniões.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião convocando as Deputadas e os

Deputados para a ordinária de amanhã, dia 23, às 14 horas, com a ordem do dia já

anunciada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 589/2008

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 589/2008, da Associação Barbacenense de Ação

contra a Aids - Abaa -, sugere a melhoria na qualidade do atendimento aos

portadores de HIV-Aids, bem como o desenvolvimento de ações para prevenir novas

contaminações

Em razão da similaridade temática, por sugerirem alterações em programas que

integram a Área de Resultados Vida Saudável do Plano Plurianual de Ação

Governamental - PPAG - 2008-2011, exercício de 2009, foram anexadas à

proposição em análise as Propostas de Ação Legislativa nºs 590, 592 a 595, 597,

600, 602 a 606, 609, 610 (à qual foi anexada a Proposta de Ação Legislativa nº 619),

612, 614 a 616, 618, 620 (à qual foi anexada a Proposta de Ação Legislativa nº 636),

622 a 629, 635, 639, 647, 648, 649, 651 (à qual foi anexada a Proposta de Ação

Legislativa nº 653), 654, 655, 977 e 1.026/2008.

As propostas foram apresentadas nas audiências públicas realizadas por esta

Comissão nos dias 5, 6 e 7/11/2008, em Belo Horizonte; 23/10/2008, em Itaobim;

28/10/2008, em Ituiutaba; 30/10/2008, em Barbacena e 13/11/2008, em Montes

Claros, respectivamente, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento

do Projeto de Lei nº 2.785/2008, que dispõe sobre a revisão do referido plano,

conforme estabelece o art. 7º da Lei nº 17.347, de 16/1/2008.

Publicadas no “Diário do Legislativo” dos dias 20, 21 e 26/11/2008, vêm agora as

propostas a esta Comissão para receberem parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”,
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do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em epígrafe diz respeito a programas que integram a Área de

Resultados Vida Saudável do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -

2008-2011, exercício de 2009.

As medidas propostas, a despeito de sua relevância e oportunidade, não

configuram alterações compatíveis com os programas integrantes do Plano Plurianual

de Ação Governamental 2008-2011, motivo pelo qual não ensejaram a apresentação

de emenda ao Projeto de Lei nº 2.785/2008, que dispõe sobre a revisão do plano

para o exercício de 2009.

Assim sendo, esta Comissão propõe o acolhimento da proposta em análise, assim

como o das que lhe foram anexadas, na forma de requerimentos de providências às

autoridades competentes, responsáveis pela gestão dos programas da Área de

Resultados Vida Saudável.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

589/2008 na forma de requerimentos.

Sala das Comissões, 23 de abril de 2009.

André Quintão, Presidente - Eros Biondini, relator - Carlin Moura - Maria Lúcia

Mendonça.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 601/2008

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 601/2008, da Pastoral da Criança de Barroso,

solicita a aquisição de equipamentos e de sede para suas próprias instalações e

funcionamento.

A proposta foi apresentada na audiência pública realizadas por esta Comissão no

dia 30/10/2008, em Barbacena, com a finalidade de colher sugestões para o

aprimoramento do Projeto de Lei nº 2.785/2008, que dispõe sobre a revisão do Plano

Plurianual de Ação Governamental − PPAG − 2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 20/11/2008, vem a proposta em análise a
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esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A Proposta de Ação Legislativa nº 601/2008 solicita investimento do Estado para a

aquisição de sua sede própria, no Município de Barroso.

Conforme divulgado em sítio da Rede Mundial de Computadores, a Pastoral da

Criança é uma organização não governamental – ONG –, vinculada à Conferência

Nacional dos Bispos do Brasil – Cnbb – que tem por objetivo o desenvolvimento

integral das crianças e de suas famílias. Para tanto, desenvolve ações de caráter

preventivo que visam ao fortalecimento do tecido social e a integração entre a família

e a comunidade.(www.pastoraldacriança.org.br)

As ONGs têm grande importância para a solução dos problemas sociais no nosso

País. Muitas delas são reconhecidas pela atuação solidária e sintonizadas com as

dificuldades da população, especialmente as decorrentes das desigualdades

socioeconômicas. Tal é o caso da Pastoral da Criança, cujo desempenho é

notoriamente sério e eficaz nas ações a que se propõe.

Entretanto, o Estado deve desenvolver as suas ações de cunho social fazendo

investimentos no aparato público, sobre o qual tem gestão plena, conforme previsto

na legislação.

Por essas razões, deixamos de acolher a sugestão em comento.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela rejeição da Proposta de Ação Legislativa nº

601/2008.

Sala das Comissões, 23 de abril de 2009.

André Quintão, Presidente - Eros Biondini, relator - Maria Lúcia Mendonça - Carlin

Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 607/2008

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 607/2008, da Câmara Municipal de Dores de

Campos, solicita a construção de hospital nesse Município.
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A proposta foi apresentada na audiência pública realizada por esta Comissão no dia

30/10/2008, em Barbacena, com a finalidade de colher sugestões para o

aprimoramento do Projeto de Lei nº 2.785/2008, que dispõe sobre a revisão do Plano

Plurianual de Ação Governamental − PPAG − 2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 21/11/2008, vem a proposta em análise a

esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em tela solicita a construção de unidade hospitalar no Município de

Dores de Campos.

A construção de novos hospitais em Minas Gerais é uma iniciativa regulada pelo

planejamento geral da saúde, de acordo com o Plano Diretor de Regionalização –

PDR .

O PDR divide o Estado em 13 macrorregiões sanitárias, com 18 cidades-pólo e 75

cidades-sede de microrregiões sanitárias, com base nas normas do Sistema Único de

Saúde – SUS – e levando em consideração a diversidade regional do Estado.

A divisão estabelecida no PDR é que cria os referenciais para a organização de

serviços, observados os parâmetros populacionais, e a densidade tecnológica

possível em cada nível de complexidade. Um dos critérios para esses referenciais é o

melhor aproveitamento dos recursos financeiros, de forma a atender a um maior

número de pessoas, sem gerar desperdício.

Assim, racionaliza-se a aplicação de recursos, priorizando-se o aparelhamento e a

qualificação das instituições hospitalares já existentes, observado o bom atendimento

da população referenciada e a economia de escala. Não há, portanto, espaço no

planejamento de médio prazo do Estado, expresso no PPAG, para a construção de

novas unidades hospitalares, salvo as que já estão previstas no PDR.

Assim sendo, entendemos que a sugestão não deve ser acolhida por esta

Comissão.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela rejeição da Proposta de Ação Legislativa nº

607/2008.
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Sala das Comissões, 23 de abril de 2009.

André Quintão, Presidente - Eros Biondini, relator - Maria Lúcia Mendonça - Carlin

Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 608/2008

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 608/2008, da Pastoral da Criança de Barroso,

solicita a construção de sede para a Associação de Diabéticos de Barroso.

A proposta foi apresentada na audiência pública realizada por esta Comissão no dia

30/10/2008, em Barbacena, com a finalidade de colher sugestões para o

aprimoramento do Projeto de Lei nº 2.785/2008, que dispõe sobre a revisão do Plano

Plurianual de Ação Governamental − PPAG − 2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 21/11/2008, vem a proposta em análise a

esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta legislativa em comento solicita a construção de sede para a Associação

dos Portadores de Diabetes do Município de Barroso.

A Associação de que trata essa proposição é uma sociedade civil, afiliada à

Federação Nacional de Associações e Entidades de Diabetes. De acordo com o

divulgado na rede mundial de computadores, a Associação desenvolve atividades de

orientação, educação do portador da doença, bem como disseminação de

informações sobre a detecção precoce do diabetes e a prevenção de suas

complicações, além de conduzir pesquisas clínicas e outras atividades científicas

legalmente autorizadas. (www.anad.org.br)

Tratando-se de entidade da sociedade civil, não pode a Associação ter sede

construída pelo poder público, por força da legislação em vigor.

Por essa razão, deixamos de acolher a sugestão dada pela proposição em análise.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela rejeição da Proposta de Ação Legislativa nº

608/2008.
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Sala das Comissões, 23 de abril de 2009.

André Quintão, Presidente - Eros Biondini, relator - Maria Lúcia Mendonça - Carlin

Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 650/2008

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 650/2008, do Conselho Estadual do Idoso solicita

que se dê prioridade aos idosos no fornecimento de medicamentos pelo Sistema

Único de Saúde - SUS.

A proposta foi apresentada nas audiências públicas realizadas por esta Comissão

nos dias 5, 6 e 7/11/2008, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões

para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 2.785/2008, que dispõe sobre a revisão do

Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 21/11/2008, vem a proposta em análise a

esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise sugere que o PPAG 2008-2011 estabeleça, no serviço

público de saúde, prioridade para os idosos no fornecimento de medicamentos.

Com efeito, a medicação da população idosa é, provavelmente, uma das questões

mais debatidas no Sistema Único de Saúde - SUS -, dada a extensão com que vem

sendo feita e tendo-se em vista a necessidade de racionalização desse procedimento.

O aumento da expectativa de vida do brasileiro vem trazendo desafios cada vez

maiores ao serviço de saúde, especialmente no que diz respeito ao acréscimo

substancial no fornecimento de remédios aos idosos. Como se sabe, nessa faixa

etária, as pessoas desenvolvem doenças degenerativas e crônicas que sempre

requerem terapêuticas medicamentosas prolongadas ou contínuas.

Para garantir o bom atendimento farmacológico aos idosos, a Lei Federal nº 10.741,

de 1º/10/2003, que contém o Estatuto do Idoso, no § 2º, do art. 15, prevê:

“Art. 15 - ....

§ 2º - Incumbe ao poder público fornecer aos idosos, gratuitamente, medicamentos,
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especialmente os de uso continuado, assim como próteses, órteses e outros recursos

relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação.” (Grifo nosso.)

Nota-se, então, que há ratificação de garantia legal da prestação do serviço para os

idosos, uma vez que toda a população brasileira já tem direito constitucional à

integralidade na atenção à saúde, o que implica o fornecimento de medicamentos.

Isso posto, resta ponderar que há situações nas quais não é possível priorizar o

atendimento por faixa etária. Tomando-se como exemplo os pacientes de alto risco,

como os transplantados e os renais crônicos, e também as situações epidemiológicas

que atingem ou colocam em risco a coletividade, pode-se perceber que a assistência

farmacêutica deve ser feita de acordo com a indicação prescrita ou segundo

protocolos preestabelecidos. É preciso atender, independentemente da idade.

Por fim, embora entendamos o que motivou a apresentação da proposição, não é o

PPAG o instrumento normativo adequado para esse tipo de matéria, razão pela qual

deixamos de acolhê-la.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela rejeição da Proposta de Ação Legislativa nº

650/2008.

Sala das Comissões, 23 de abril de 2009.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Maria Lúcia Mendonça - Eros

Biondini.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 652/2008

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 652/2008, da Associação dos Terapeutas

Naturalistas Alternativos na Saúde e Cultura no Brasil, sugere a criação de

mecanismos para possibilitar maior participação da comunidade na definição das

políticas públicas de saúde, por meio do acesso amplo à informação, propiciando

melhoria na qualidade de vida.

A proposta foi apresentada nas audiências públicas realizadas por esta Comissão

nos dias 5, 6 e 7/11/2008, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões

para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 2.785/2008, que dispõe sobre a revisão do
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Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 21/11/2008, vem a proposta em análise a

esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise solicita a implantação de mecanismos que possibilitem maior

participação da comunidade na definição de políticas públicas de saúde, ampliando o

acesso à informação.

A participação comunitária na formulação de políticas públicas é altamente

desejável, uma vez que possibilita uma distribuição mais democrática das verbas

públicas, com melhor atendimento das camadas populares.

A política sanitária brasileira, consubstanciada no Sistema Único de Saúde - SUS -,

tem no seu arcabouço orgânico a diretriz da participação comunitária, dada pela Lei

Federal nº 8.142, de 28/12/90, que dispõe sobre a participação da comunidade na

gestão do SUS. Essa norma cria a Conferência e o Conselho de Saúde nas três

esferas de governo. A Conferência tem por objetivo avaliar e propor diretrizes para a

política de saúde, e o Conselho atua na sugestão de estratégias e no controle da

execução das ações sanitárias, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros.

Nas esferas de gestão, a estrutura do SUS prevê ainda Conselhos de Secretários

Municipais, Estaduais e Nacionais de Saúde (Cosems, Conasems e Conass), além

de comissões intergestoras bipartites ou tripartites para realização de pactos de

prestação de serviços entre Municípios.

O modelo participativo do SUS é considerado basilar para a formulação de outras

políticas públicas e tem reconhecimento amplo, inclusive fora do País. Além disso, o

SUS divulga amplamente seus dados na rede mundial de computadores - internet -,

tornando-os acessíveis a todos os cidadãos.

Por essas razões, entendemos que a proposição não deve ser acolhida no PPAG -

2008-2011, inclusive pelo fato de seu conteúdo ser estranho ao objeto desse plano.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela rejeição da Proposta de Ação Legislativa nº

652/2008.
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Sala das Comissões, 23 de abril de 2009.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Maria Lúcia Mendonça - Eros

Biondini.

PARECER SOBRE AS PROPOSTAS DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 691/2008

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 691/2008, do Instituto Euvaldo Lodi, sugere a

inclusão de ação nova no Programa 196 - Promoção do Desenvolvimento Econômico

Industrial, Comercial, de Serviços e do Cooperativismo -, visando à promoção

comercial do arranjo produtivo local moveleiro de Ubá e região, visando tornar mais

competitivas as empresas da região.

Em razão da similaridade temática, por sugerirem alterações em programas que

integram a Área de Resultados Investimento e Valor Agregado da Produção do Plano

Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011, exercício de 2009, foram

anexadas à proposição em análise as Propostas de Ação Legislativa nºs 693, 694,

697, 698 e 699 /2008.

As propostas foram apresentadas na audiência pública realizada por esta Comissão

nos dias 5, 6 e 7/11/2008, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões

para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 2.785/2008, que dispõe sobre a revisão do

referido plano, conforme estabelece o art. 7º da Lei nº 17.347, de 16/1/2008,.

Publicadas no “Diário do Legislativo” de 21/11/2008, vêm agora as propostas a esta

Comissão para receberem parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

As Propostas de Ação Legislativa nºs 691, 693, 694, 697, 698 e 699 /2008 dizem

respeito a programas que integram a Área de Resultados Investimento e Valor

Agregado da Produção, do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-

2011, exercício de 2009.

As medidas propostas, a despeito de sua relevância e oportunidade, não

configuram alterações compatíveis com os programas integrantes do Plano Plurianual

de Ação Governamental 2008-2011, motivo pelo qual não ensejaram a apresentação
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de emenda ao Projeto de Lei nº 2.785/2008, que dispõe sobre a revisão do plano

para o exercício de 2009.

Assim sendo, esta Comissão propõe o acolhimento das propostas em análise na

forma de requerimentos de providências às autoridades competentes, responsáveis

pela gestão dos programas da Área de Resultados Investimento e Valor Agregado da

Produção.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento das Propostas de Ação Legislativa

nºs 691, 693, 694, 697, 698 e 699 /2008 na forma de requerimentos.

Sala das Comissões, 23 de abril de 2009.

André Quintão, Presidente - Eros Biondini, relator - Maria Lúcia Mendonça - Carlin

Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 692/2008

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 692/2008, da Federação das Indústrias do

Estado de Minas Gerais - Fiemg -, sugere a alteração da regionalização e das metas

físicas e financeiras da Ação 4606 - Empresa Mineira Competitiva: Incentivo à

Competitividade das Empresas Mineiras - do Programa 196 - Promoção do

Desenvolvimento Econômico Industrial, Comercial, de Serviços e do Cooperativismo.

Propõe, ainda, que se acrescentem à finalidade da ação os termos “além de

promover a capacitação, qualificação e certificação das microempresas e das

pequenas e médias empresas como fornecedoras das empresas de grande porte,

garantindo a manutenção e expansão dos negócios do Estado”.

A proposta foi apresentada nas audiências públicas realizadas por esta Comissão

nos dias 5, 6 e 7/11/2008, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões

para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 2.785/2008, que dispõe sobre a revisão do

Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 20/11/2008, vem a proposta em análise a

esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.



____________________________________________________________________________
969

Fundamentação

A proposta em epígrafe sugere que sejam ampliadas as metas financeiras da Ação

4606 - Empresa Mineira Competitiva: Incentivo à Competitividade das Empresas

Mineiras, cuja finalidade é aumentar a capacidade competitiva das microempresas,

das pequenas e médias empresas e das cooperativas instaladas ou em processo de

instalação no Estado, visando ao incremento de sua inserção nos mercados nacional

e externo.

Em que pese a boa intenção do autor, verificamos que a proposta é genérica, uma

vez que sugere a ampliação das metas físicas e financeiras da Ação 4606 sem

justificá-la e sem determinar quais regiões do Estado seriam beneficiadas. Da mesma

forma, a sugestão de alteração da finalidade da ação demanda uma justificação, uma

vez que os recursos alocados para ela são condizentes com a proposta original

enviada pelo Poder Executivo.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela rejeição da Proposta de Ação Legislativa nº

692/2008.

Sala das Comissões, 23 de abril de 2009.

André Quintão, Presidente - Eros Biondini, relator - Maria Lúcia Mendonça - Carlin

Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 764/2008

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 764/2008, da Câmara Municipal de Lavras,

sugere alteração das metas da Ação 1208 - Construção, Ampliação e/ou Reforma de

Estradas Turísticas e Ecológicas - do Programa 186 - Melhoria da Infra-Estrutura dos

Acessos Viários -, de forma a ampliar, na região Sul de Minas, para o ano de 2009, a

meta física para 25km e a meta financeira para R$15.000.000,00.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas por esta Comissão

nos dias 5, 6 e 7/11/2008, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões

para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 2.785/2008, que dispõe sobre a revisão do

Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011, conforme estabelece
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o art. 7º da Lei nº 17.347, de 16/1/2008.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 20/11/2008, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O objetivo da proposta em exame é, segundo justificação do autor, retirar o trânsito

pesado do Município de Lavras, incrementar o turismo no entorno do Lago do Funil,

garantir maior segurança e diminuir a distância até os grandes centros. Para isso,

propõe ampliação das metas da Ação 1208 do Programa 186, na região Sul de

Minas.

Tendo como unidade responsável a Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas, a Ação 1208 - Construção, Ampliação e/ou Reforma de Estradas Turísticas

e Ecológicas - visa melhorar os acessos das cidades e regiões dotadas de oferta e

potencial turísticos. Pela proposta de revisão do PPAG, são previstos, nessa ação,

para a região Sul de Minas, no ano de 2009, 2km como meta física e R$7.333.189,00

como meta financeira.

Uma vez que já há previsão de ampliação das metas, nos valores pretendidos pela

proposta em exame, a partir de 2010, entendemos não ser necessária a

apresentação de emenda à revisão do PPAG - 2008-2011.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela rejeição da Proposta de Ação Legislativa nº

764/2008.

Sala das Comissões, 23 de abril de 2009.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Eros Biondini - Maria Lúcia

Mendonça.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 765/2008

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 765/2008, da ONG Transporte e Ecologia em

Movimento, sugere incluir, no Programa 056 - Potencialização da Infra-Estrutura

Logística da Fronteira Agroindustrial -, a ação nova Implantação de Ferroanel para o
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Transporte de Carga, por meio de Parceria Público-Privada, com a finalidade de

proporcionar o escoamento da produção, aliviando as rodovias no entorno de Belo

Horizonte.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas pela Comissão de

Participação Popular, nos dias 5, 6 e 7/11/2008, em Belo Horizonte, com a finalidade

de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 2.785/2008, que

dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-

2011, conforme estabelece o art. 7º da Lei nº 17.347, de 16/1/2008.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 20/11/2008, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A Proposta de Ação Legislativa nº 765/2008 diz respeito a programa que integra a

Área de Resultados Logística de Integração e Desenvolvimento, do PPAG 2008-

2011, exercício de 2009.

A medida proposta, a despeito de sua relevância e oportunidade, não configura

alteração compatível com o programa integrante do PPAG 2008-2011, motivo pelo

qual não ensejou a apresentação de emenda ao Projeto de Lei nº 2.785/2008, que

dispõe sobre a revisão do plano para o exercício de 2009.

Assim sendo, esta Comissão propõe o acolhimento da proposta em análise na

forma de requerimento de providência às autoridades competentes, responsáveis

pela gestão do Programa Potencialização da Infra-Estrutura Logística da Fronteira

Agroindustrial, da Área de Resultados Logística de Integração e Desenvolvimento.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

765/2008 na forma de requerimento.

Sala das Comissões, 23 de abril de 2009.

André Quintão, Presidente - Eros Biondini, relator - Maria Lúcia Mendonça - Carlin

Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 766/2008

Comissão de Participação Popular
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Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 766/2008, da Associação dos Moradores do

Município de Tapiraí, sugere alteração da regionalização da Ação 4518 –

Conservação de Rodovias Estaduais e Federais Delegadas - do Programa 128 -

Programa de Manutenção da Rede Rodoviária, de forma a incluir a Região Centro-

Oeste, no ano de 2009, com meta física de 1km e meta financeira de

R$1.000.000,00, visando à construção de barragens de contenção de águas pluviais

no trecho da MGT entre Tapiraí e a BR-354.

Em razão da similaridade temática, por sugerirem alterações em programas que

integram a Área de Resultados Logística de Integração e Desenvolvimento, do Plano

Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011, exercício de 2009, foram

anexadas à proposição em análise as Propostas de Ação Legislativa nºs 768 a 772,

774, 779 (à qual fora anexada a Proposta de Ação Legislativa nº 781), 782 (à qual

fora anexada a Proposta de Ação Legislativa nº 785), 1.017, 1.019 e 1.022/2008.

As propostas foram apresentadas nas audiências públicas realizadas por esta

Comissão nos dias 5, 6 e 7/11/2008, em Belo Horizonte, com exceção das Propostas

nºs 1.017, 1.019 e 1.022/2008, que foram apresentadas na audiência realizada em

13/11/2008, em Montes Claros, todas com a finalidade de colher sugestões para o

aprimoramento do Projeto de Lei nº 2.785/2008, que dispõe sobre a revisão do

referido plano, conforme estabelece o art. 7º da Lei nº 17.347, de 16/1/2008.

Publicadas no “Diário do Legislativo” de 20, 21 e 26/11/2008, vêm agora as

propostas a esta Comissão para receberem parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

As Propostas de Ação Legislativa nºs 766, 768 a 772, 774, 779, 781, 782, 785,

1.017, 1.019 e 1.022/2008 dizem respeito a programas que integram a Área de

Resultados Logística de Integração e Desenvolvimento, do PPAG 2008-2011,

exercício de 2009.

As medidas propostas, a despeito de sua relevância e oportunidade, não

configuram alterações compatíveis com os programas integrantes do Plano Plurianual

de Ação Governamental 2008-2011, motivo pelo qual não ensejaram a apresentação



____________________________________________________________________________
973

de emendas ao Projeto de Lei nº 2.785/2008, que dispõe sobre a revisão do plano

para o exercício de 2009.

Assim sendo, esta Comissão propõe o acolhimento das propostas em análise na

forma de requerimentos de providências às autoridades competentes, responsáveis

pela gestão dos programas da Área de Resultados Logística de Integração e

Desenvolvimento.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento das Propostas de Ação Legislativa

nºs 766, 768 a 772, 774, 779, 781, 782, 785, 1.017, 1.019 e 1.022/2008 na forma de

requerimentos.

Sala das Comissões, 23 de abril de 2009.

André Quintão, Presidente - Eros Biondini, relator - Maria Lúcia Mendonça - Carlin

Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 800/2008

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 800/2008, do Sindicato Único dos Trabalhadores

em Educação de Minas Gerais – Sind-UTE –, sugere fixação de limites para a

contratação de entidades do terceiro setor no âmbito do Programa 030 – Novos

Padrões de Gestão e Atendimento da Educação Básica –, evitando-se a excessiva

delegação de responsabilidades que devem ser da Secretaria de Estado de

Educação.

A proposta foi apresentada nas audiências públicas realizadas por esta Comissão

nos dias 5, 6 e 7/11/2008, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões

para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 2.785/2008, que dispõe sobre a revisão do

Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 21/11/2008, vem a proposta em análise a

esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Programa Estruturador 030 – Novos Padrões de Gestão e Atendimento da
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Educação Básica – integra a Área de Resultado Educação de Qualidade e tem como

objetivo melhorar o desempenho das escolas mediante a implantação de padrões

básicos relacionados à gestão escolar, à rede física e aos recursos didático-

pedagógicos, para aprimorar o aprendizado do aluno e a eficiência operacional.

Um dos instrumentos de que o poder público dispõe para o alcance do objetivo

citado é a realização de parcerias com organizações do terceiro setor. Em artigo

intitulado “Perspectivas Atuais da Educação”, publicado em 2000, Moacir Gadotti

preceitua que o terceiro setor se apresenta não apenas como alternativa entre o

Estado burocrático e o mercado não solidário, mas também como espaço de novas

vivências sociais e políticas hoje consolidadas com as organizações não

governamentais e as organizações de base comunitária.

Ao propor limites à contratação de entidades do terceiro setor, a proposta em

epígrafe mina as ricas possibilidades de parceria entre o poder público e o terceiro

setor para o alcance das metas do programa. Ademais, não há dados que

comprovem que a participação do terceiro setor comprometa negativamente o

alcance dessas metas.

Por fim, a proposta em epígrafe não é pertinente ao Plano Plurianual, cujo objetivo

é estabelecer as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para as

despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas a programas de

duração continuada.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pelo não-acolhimento da Proposta de Ação Legislativa

nº 800/2008.

Sala das Comissões, 23 de abril de 2009.

André Quintão, Presidente - Eros Biondini, relator - Maria Lúcia Mendonça - Carlin

Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 802/2008

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 802/2008, do Sindicato Único dos Trabalhadores

em Educação de Minas Gerais – Sind-UTE –, sugere a aglutinação das Ações 4452 –
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Escolas em Rede - Ensino Fundamental – e 4476 – Escolas em Rede - Ensino Médio

–, do Programa Estruturador 030 – Novos Padrões de Gestão e Atendimento da

Educação Básica –, numa mesma ação destinada aos dois níveis de ensino.

A proposta foi apresentada nas audiências públicas realizadas por esta Comissão

nos dias 5, 6 e 7/11/2008, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões

para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 2.785/2008, que dispõe sobre a revisão do

Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 21/11/2008, vem a proposta em análise a

esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto, no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

Em audiência pública realizada pela ALMG no dia 7/11/2008, o Sr. João Antônio

Filocre Saraiva, Secretário Adjunto de Educação, alegou que a execução das Ações

4452 e 4476 é realizada de forma conjunta. Além disso, uma vez que as referidas

ações apresentam finalidades semelhantes, pode-se afirmar que a divisão entre elas

é meramente formal, não havendo necessidade de fundi-las em uma única ação.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pelo não-acolhimento da Proposta de Ação Legislativa

nº 802/2008.

Sala das Comissões, 23 de abril de 2009.

André Quintão, Presidente - Eros Biondini, relator - Maria Lúcia Mendonça - Carlin

Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 814/2008

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 814/2008, da ONG Vertente Solidária, do

Município de Barbacena, sugere a inclusão, nas contracapas dos cadernos escolares,

de mensagens de educação para o consumo alimentar.

Essa proposta foi apresentada na audiência pública realizada por esta Comissão no

dia 30/10/2008, em Barbacena, com a finalidade de colher sugestões para o

aprimoramento do Projeto de Lei nº 2.785/2008, que dispõe sobre a revisão do Plano
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Plurianual de Ação Governamental - PPAG -, conforme estabelece o art. 7º da Lei nº

17.347, de 16/1/2008.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 21/11/2008, vem a proposta em análise a

esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A Proposta de Ação Legislativa nº 814/2008 diz respeito a programa que integra a

Área de Resultado Educação de Qualidade do Plano Plurianual de Ação

Governamental - PPAG - 2008-2011, exercício de 2009.

A medida proposta, a despeito de sua relevância e oportunidade, não configura

alteração compatível com os programas integrantes do PPAG 2008-2011, motivo pelo

qual não enseja a apresentação de emenda ao Projeto de Lei nº 2.785/2008, que

dispõe sobre a revisão do plano para o exercício de 2009.

Assim sendo, esta Comissão propõe o acolhimento da proposta em análise na

forma de projeto de lei que altera o art. 3º da Lei nº 11.824, de 6/6/95, que dispõe

sobre a obrigatoriedade da veiculação de mensagens de conteúdo educativo nas

capas e contracapas de cadernos escolares adquiridos pelas escolas públicas.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

814/2008 na forma de projeto de lei.

Sala das Comissões, 23 de abril de 2009.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Maria Lúcia Mendonça - Eros

Biondini.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 816/2008

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 816/2008, da ONG Vertente Solidária, sugere a

distribuição, para todas as bibliotecas públicas municipais, de apostilas para

concursos públicos no Estado.

A proposta foi apresentada nas audiências públicas realizadas por esta Comissão

nos dias 5, 6 e 7/11/2008, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões
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para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 2.785/2008, que dispõe sobre a revisão do

Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 21/11/2008, vem a proposta em análise a

esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto do art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A Constituição Federal consagra, no art. 208, VII, que o dever do Estado com a

educação será efetivado mediante a garantia de atendimento ao educando, no ensino

fundamental, por meio de programas suplementares de material didático-escolar,

transporte, alimentação e assistência à saúde. A mesma diretriz é preceituada no art.

198, XVI, da Constituição Estadual.

A educação básica é o principal campo de ação da Área de Resultado Educação de

Qualidade. Nesse nível de ensino, apostilas para concursos públicos não são material

didático. Assim, não é atribuição do Estado distribuir esse tipo de material.

Por fim, o repasse de recursos materiais e financeiros às bibliotecas públicas

municipais é realizado por meio da Ação 4393 - Gestão do Acervo da

Superintendência de Bibliotecas Públicas -, do Programa Associado Gestão e

Disseminação da Informação Cultural. Resumidamente, o objetivo desse programa é

promover a gestão dos diversos acervos da Secretaria de Estado de Cultura e dos

órgãos vinculados. Os acervos da Secretaria de Estado da Cultura têm caráter

eminentemente cultural. Apostilas para concursos públicos não se enquadram nesse

contexto.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pelo não-acolhimento da Proposta de Ação Legislativa

nº 816/2008.

Sala das Comissões, 23 de abril de 2009.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Maria Lúcia Mendonça - Eros

Biondini.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 830/2008

Comissão de Participação Popular

Relatório
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A Proposta de Ação Legislativa nº 830/2008, do Grêmio Estudantil da Escola

Estadual de Mata Verde, sugere a criação de atividades complementares para os

alunos que trabalham no horário do contraturno escolar e estão matriculados em

escolas participantes do Programa Escola em Tempo Integral.

A proposta foi apresentada nas audiências públicas realizadas por esta Comissão

nos dias 5, 6 e 7/11/2008, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões

para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 2.785/2008, que dispõe sobre a revisão do

Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 21/11/2008, vem a proposta em análise a

esta Comissão para receber parecer, nos termos no disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise objetiva criar atividades complementares para os alunos

matriculados no Programa Escola em Tempo Integral que não têm possibilidade de

freqüentar o contraturno escolar.

O Programa Escola em Tempo Integral objetiva aumentar o aprendizado dos alunos

da rede estadual de ensino mediante a ampliação do tempo diário de permanência na

escola. A disponibilidade de tempo nos turnos matutino e vespertino é requisito

essencial à participação do aluno no programa.

Os alunos que não podem participar das atividades do contraturno escolar do

Programa Escola em Tempo Integral contam com a possibilidade de, por meio dos

Programas Escola Aberta, do governo federal, e Abrindo Espaços, do governo

estadual, realizarem atividades complementares durante os finais de semana na rede

pública de ensino. Desse modo, uma vez que já existem opções de atividades

escolares fora do horário do contraturno escolar, não acolhemos a proposta em

análise.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pelo não-acolhimento da Proposta de Ação Legislativa

nº 830/2008.

Sala das Comissões, 23 de abril de 2009.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Maria Lúcia Mendonça - Eros
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Biondini.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 842/2008

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 842/2008, da União Colegial de Minas Gerais –

UCMG –, sugere a democratização do Conselho Estadual de Educação – CEE-MG –,

incluindo-se em sua composição entidades representativas de estudantes e

professores. A proposta em estudo incide sobre as Ações 1024 – Melhoria da Infra-

Estrutura Física, Mobiliário e Equipamentos Escolares – Ensino Fundamental – e

1109 – Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e Equipamentos Escolares –

Ensino Médio.

A proposta foi apresentada nas audiências públicas realizadas por esta Comissão

nos dias 5, 6 e 7/11/2008, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões

para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 2.785/2008, que dispõe sobre a revisão do

Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 21/11/2008, vem a proposta em análise a

esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise sugere a inclusão, na composição do CEE-MG, de entidades

representativas de estudantes e professores.

O processo de escolha dos integrantes do CEE-MG é regido pelo Decreto nº

44.627, de 2007, cujo art. 2º, II, determina que metade dos membros deve ser

escolhida pelo Governador do Estado, a partir de listas tríplices elaboradas por

entidades da sociedade civil relacionadas às respectivas áreas de atuação do

Conselho. Já em seu art. 4º, o decreto relaciona as entidades da sociedade civil aptas

a elaborar as listas tríplices para cada câmara do CEE-MG, entre as quais já se

encontram as entidades que representam estudantes e professores.

Além disso, o conteúdo da proposta em epígrafe não é pertinente ao objetivo das

Ações 1024 e 1109, que é o de melhorar a infra-estrutura física das escolas de ensino

fundamental e médio da rede estadual de ensino.
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Conclusão

Diante do exposto, opinamos pelo não-acolhimento da Proposta de Ação Legislativa

nº 842/2008.

Sala das Comissões, 23 de abril de 2009.

André Quintão, Presidente - Eros Biondini, relator - Carlin Moura - Maria Lúcia

Mendonça.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 854/2008

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 854/2008, das Prefeituras Municipais de Guarará

e de Capela Nova e das Secretarias Municipais de Educação de Antônio Carlos e de

Carandaí, sugere a ampliação, para a rede municipal de educação, das ações

relacionadas no Programa Novos Padrões de Gestão e Atendimento da Educação

Básica.

A proposta foi apresentada nas audiências públicas realizadas por esta Comissão

nos dias 5, 6 e 7/11/2008, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões

para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 2.785/2008, que dispõe sobre a revisão do

Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 21/11/2008, vem a proposta em análise a

esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto do art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em epígrafe sugere que as ações do Programa Estruturador 030 -

Novos Padrões de Gestão e Atendimento da Educação Básica - abranjam também às

redes municipais de ensino.

A Lei Federal nº 9.394, de 1996, determina, nos arts. 9º, II; 10, I; e 11, I, que cada

ente federado é responsável pela organização, manutenção e desenvolvimento dos

órgãos e instituições oficiais de seus sistemas de ensino.

As instituições de educação básica da União, dos Estados e dos Municípios

integram seus respectivos sistemas de ensino. Por conseguinte, compete a cada ente

federado organizar, manter e desenvolver essas instituições em seus sistemas de
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ensino.

Desse modo, uma vez que ao Estado compete manter apenas sua rede de ensino,

não acolhemos a proposta em epígrafe.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pelo não-acolhimento da Proposta de Ação Legislativa

nº 854/2008.

Sala das Comissões, 23 de abril de 2009.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Maria Lúcia Mendonça - Eros

Biondini.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 855/2008

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 855/2008, da Superintendência Regional de

Ensino de Barbacena, sugere a inclusão, no texto da finalidade da Ação 4479 -

Sistema de Certificação Ocupacional - Ensino Fundamental - do Programa

Estruturador 030 - Novos Padrões de Gestão e Atendimento da Educação Básica,

após a expressão “profissionais da educação no ensino fundamental...”, da seguinte

expressão: “inclusive os auxiliares, analistas e técnicos das escolas, das

superintendências e da Secretaria de Estado da Educação”.

A proposta foi apresentada nas audiências públicas realizadas por esta Comissão

nos dias 5, 6 e 7/11/2008, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões

para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 2.785/2008, que dispõe sobre a revisão do

Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 21/11/2008, vem a proposta em análise a

esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto do art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em epígrafe sugere a ampliação do público-alvo da Ação 4479 - Sistema

de Certificação Ocupacional - Ensino Fundamental do Programa Estruturador 030 -

Novos Padrões de Gestão e Atendimento da Educação Básica.

Um dos resultados finalísticos da Área de Resultado Educação de Qualidade é a
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elevação do percentual de professores ou gestores escolares com certificação

ocupacional. As Ações 4479 - Sistema de Certificação Ocupacional - Ensino

Fundamental - e 4487 – Sistema de Certificação Ocupacional - Ensino Médio - são

vinculadas ao resultado finalístico citado, o que restringe a certificação ocupacional

apenas aos professores ou gestores escolares da rede estadual de ensino.

Portanto, uma vez que a ampliação do público-alvo das duas ações pretendida pela

proposta em análise não encontra respaldo nos resultados finalísticos da Área de

Resultado Educação de Qualidade, não recomendamos o seu acolhimento.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pelo não-acolhimento da Proposta de Ação Legislativa

nº 855/2008.

Sala das Comissões, 23 de abril de 2009.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Maria Lúcia Mendonça - Eros

Biondini.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 856/2008

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 856/2008, da Escola Municipal J. R. S, da

Secretaria de Educação de Barbacena, sugere a ampliação das metas financeiras da

Ação 1372 - Melhoria da Infra-Estrutura Física das Escolas Rurais e Desenvolvimento

da Educação no Campo - do Programa 030 - Novos Padrões de Gestão e

Atendimento da Educação Básica.

A proposta foi apresentada nas audiências públicas realizadas por esta Comissão

nos dias 5, 6 e 7/11/2008, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões

para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 2.785/2008, que dispõe sobre a revisão do

Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 21/11/2008, vem a proposta em análise a

esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto do art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em epígrafe sugere sejam ampliadas as metas financeiras da Ação
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1372 - Melhoria da Infra-Estrutura Física das Escolas Rurais e Desenvolvimento da

Educação no Campo - do Programa 030 - Novos Padrões de Gestão e Atendimento

da Educação Básica.

A proposta em epígrafe é inespecífica, pois sugere a ampliação da meta financeira

da Ação 1372 sem expor os motivos que a justifiquem e sem determinar o exercício

financeiro em que ela deveria ocorrer e sem quantificar o valor da ampliação da meta

financeira. Portanto, não recomendamos o acolhimento da proposta em questão.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pelo não-acolhimento da Proposta de Ação Legislativa

nº 856/2008.

Sala das Comissões, 23 de abril de 2009.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Maria Lúcia Mendonça - Eros

Biondini.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 867/2008

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 867/2008, do Sindicato Único dos Trabalhadores

em Educação de Minas Gerais - Sind-UTE -, sugere a ampliação da abrangência do

Programa 033 - Poupança Jovem -, com inclusão das demais regiões de

planejamento nas localidades de maior vulnerabilidade social, e incremento de metas

físicas e financeiras na Ação 1050 - Implantação da Poupança Jovem.

Em razão da similaridade temática, por sugerirem alterações em programas que

integram a Área de Resultado Protagonismo Juvenil do Plano Plurianual de Ação

Governamental - PPAG - 2008-2011, exercício de 2009, foram anexadas à

proposição em análise as Propostas de Ação Legislativa nºs 867 a 870, 874, 875,

881, 887 a 892 (que foi anexada à Proposta de Ação Legislativa nº 890), 893, 894

(que foi anexada à Proposta de Ação Legislativa nº 875) e 897/2008.

Essas propostas foram apresentadas nas audiências públicas realizadas por esta

Comissão nos dias 5, 6 e 7/11/2008, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 2.785/2008, que dispõe sobre a

revisão do referido plano, conforme estabelece o art. 7º da Lei nº 17.347, de
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16/1/2008.

Publicadas no “Diário do Legislativo” de 21/11/2008, vêm as propostas em análise a

esta Comissão para receberem parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

As Propostas de Ação Legislativa nºs 867 a 870, 874, 875, 881, 887 a 894 e

897/2008 dizem respeito a programas que integram a Área de Resultado

Protagonismo Juvenil do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-

2011, exercício de 2009.

As medidas propostas, a despeito de sua relevância e oportunidade, não

configuram alteração compatível com o programa integrante do PPAG 2008-2011,

motivo pelo qual não ensejam a apresentação de emendas ao Projeto de Lei nº

2.785/2008, que dispõe sobre a revisão do plano para o exercício de 2009. A

sugestão apresentada na Proposta de Ação Legislativa nº 868/2008, do Sind-UTE, já

foi contemplada no parecer sobre as propostas anexadas nºs 813 e 845/2008.

Assim sendo, esta Comissão propõe o acolhimento das propostas em análise na

forma de requerimento de providências às autoridades competentes.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

867/2008 na forma de requerimentos.

Sala das Comissões, 23 de abril de 2009.

André Quintão, Presidente e relator - Maria Lúcia Mendonça - Eros Biondini - Carlin

Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 871/2008

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 871/2008, da Oficina de Imagens, sugere a

realização de seminários nas cidades-pólo de todas as regiões do Estado para

debater estratégias para a melhoria da qualidade do ensino médio.

A proposta foi apresentada nas audiências públicas realizadas por esta Comissão

nos dias 5, 6 e 7/11/2008, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões
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para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 2.785/2008, que dispõe sobre a revisão do

Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 21/11/2008, vem a proposta em análise a

esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Plano Decenal de Educação do Estado de Minas Gerais encontra-se em

discussão nesta Casa Legislativa, na forma do Projeto de Lei 2.215/2008, do

Governador do Estado. O projeto está na Comissão de Educação, Ciência,

Tecnologia e Informática, a fim de ser analisado e receber parecer para o 1º turno, e

sua discussão prevê a realização do fórum técnico “Plano Decenal de Educação:

desafios da política educacional”, no primeiro semestre de 2009, no interior do Estado

e em Belo Horizonte.

Na sua elaboração, o plano contou com a participação de todas as regiões do

Estado, por meio de estratégia de planejamento que partiu do âmbito escolar,

integrou a maioria dos Municípios mineiros e culminou com a realização, em Belo

Horizonte, do Congresso Mineiro de Educação, em 2006.

A realização de seminários e debates no interior, a que se refere a proposta em

epígrafe, já estava, portanto, prevista tanto na fase de elaboração do plano quanto

nas etapas de sua apreciação legislativa.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pelo não-acolhimento da Proposta de Ação Legislativa

nº 871/2008.

Sala das Comissões, 23 de abril de 2009.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Maria Lúcia Mendonça - Eros

Biondini.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 876/2008

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 876/2008, do Sindicato Único dos Trabalhadores

em Educação de Minas Gerais – Sind-UTE –, sugere a alteração do objetivo do
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Programa 058 – Centro da Juventude de Minas Gerais –, para: “Criar espaço

interinstitucional de caráter público de referência para os jovens que seja capaz de

estimular a postura de auto-superação”.

A proposta foi apresentada nas audiências públicas realizadas por esta Comissão

nos dias 5, 6 e 7/11/2008, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões

para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 2.785/2008, que dispõe sobre a revisão do

Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 21/11/2008, vem a proposta em análise a

esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto do art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise tem por escopo dar nova redação ao objetivo do Programa

058 – Centro da Juventude de Minas Gerais.

O Protagonismo Juvenil é uma das Áreas de Resultados para o atendimento dos

objetivos estratégicos do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado – PMDI – e

tem por pressuposto incentivar a autonomia, a pró-atividade e, conseqüentemente,

abranger ações que estimulem a capacidade de auto-superação dos jovens.

O Programa 058, integrante dessa Área de Resultado, prevê a criação dos Centros

da Juventude, que são complexos educacionais para a formação de jovens nas áreas

de artes, esportes e cultura digital e devem funcionar como espaços interinstitucionais

de caráter público e uso coletivo. A Ação 1217, cuja finalidade é “Desenvolver a

concepção do Centro da Juventude do ponto de vista pedagógico e de gestão, assim

como viabilizar a implantação de espaços similares em outras localidades”, integra o

Programa 058 e atende aos objetivos da proposta, em especial o de preservar o

caráter público e o uso coletivo dos Centros da Juventude.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pelo não-acolhimento da Proposta de Ação Legislativa

nº 876/2008.

Sala das Comissões, 23 de abril de 2009.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Maria Lúcia Mendonça - Eros

Biondini.
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PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 898/2008

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 898/2008, do Parlamento Jovem, sugere a

inclusão, ao término do texto da finalidade da Ação 4303 - Melhoria da qualidade e

eficiência do ensino médio -, da expressão: “e preparando para a inserção no

mercado de trabalho”.

A proposta foi apresentada nas audiências públicas realizadas por esta Comissão

nos dias 5, 6 e 7/11/2008, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões

para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 2.785/2008, que dispõe sobre a revisão do

Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 21/11/2008, vem a proposta em análise a

esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto do art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em epígrafe sugere que a preparação para o mercado de trabalho seja

incluída no âmbito da Ação 4303, cujo objetivo é a melhoria da qualidade e da

eficiência do ensino médio.

Cumpre lembrar que a integração do educando ao mundo do trabalho, na

perspectiva que a Lei nº 9.394, de 20/12/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação

Nacional - LDBN -, conferiu ao ensino médio, é orgânica, e não de treinamento para

postos de trabalho específicos. A LDBN entende, dessa forma, que há

correspondência entre as competências exigidas para o exercício da cidadania e as

necessárias para a inserção produtiva do aluno. Conforme também ressaltado nas

“Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais”,

a educação é fator de desenvolvimento social e humano e não deve ser reduzida ao

treinamento e à capacitação de pessoas para o mercado.

É importante ressaltar que ações para a capacitação do aluno do ensino médio e da

Educação de Jovens e Adultos - EJA - para o mercado de trabalho já estão previstas

no escopo do Programa 018 - Ensino Médio Profissionalizante: “Ampliar para os

alunos do ensino médio da rede estadual e para os professores da educação infantil
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as oportunidades de formação profissional de nível técnico e de magistério superior

normal, a partir de diagnóstico sobre o perfil e as demandas de qualificação dos

alunos e do mercado”.

Por conseguinte, a sugestão de incluir na finalidade da Ação 4303 o preparo para a

inserção no mercado de trabalho, diz respeito ao currículo do ensino médio, matéria

estranha ao PPAG e à sua revisão anual.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pelo não-acolhimento da Proposta de Ação Legislativa

nº 898/2008.

Sala das Comissões, 23 de abril de 2009.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Maria Lúcia Mendonça - Eros

Biondini.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 29 DE ABRIL DE 2009

ATAS

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 16/4/2009

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Fábio Avelar e

Irani Barbosa, membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o

Deputado Carlos Gomes. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Fábio

Avelar, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do

Deputado Carlos Gomes, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a apresentar relatório das atividades desenvolvidas

pela Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e pelo Conselho

Estadual de Política Ambiental - Copam -, e discutir e votar proposições da Comissão

e comunica o recebimento de ofício do Sr. Paulo César Vicente de Lima, convidando

a Comissão a participar do IV Seminário Veredas: Oásis do Sertão, até quando?” nos

dias 16 e 17/4/2009. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir o Sr.

José Carlos Carvalho, Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável,

que é convidado a tomar assento à mesa. O Presidente, na qualidade de autor do

requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais; logo após,

passa a palavra ao convidado, para que faça sua exposição. Abertos os debates,

segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidência

retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos

Deputados Fábio Avelar (3) em que solicita à Agência Nacional de Aviação Civil -

Anac - a formalização de sua decisão de que o Aeroporto da Pampulha não será

utilizado para operações com aeronaves que não atendam à Portaria nº 993/2007,

dessa Agência; seja realizada reunião de audiência pública, para discussão de

atividades consideradas irregulares por diversas associações que atuam na região da
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Pampulha; e seja também realizada reunião de audiência pública para debater

questões relacionadas com os resíduos de indústrias mineiras considerados

perigosos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT -, que estão sendo

lançados na natureza; Fábio Avelar e Délio Malheiros em que solicitam seja realizada

reunião de audiência pública para debater o Decreto nº 6.640, de 7/11/2008, que

dispõe sobre a proteção das cavidades naturais subterrâneas existentes no território

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de abril de 2009.

Fábio Avelar, Presidente - Almir Paraca.

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

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

23/4/2009

Às 14h39min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Leite e

Rômulo Veneroso, membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os

Deputados Dinis Pinheiro e 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 enaltecer o

trabalho dos policiais que atuaram na Operação Vandec III, que desmantelou

quadrilha especializada em assalto a bancos. A Presidência interrompe a 1ª Parte da

reunião para ouvir os Srs. Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil

do Estado de Minas Gerais; André Estevão Ubaldino Pereira, Procurador de Justiça;

Antônio Carlos Corrêa de Faria, Delegado-Geral de Polícia; e Geraldo Magela dos

Passos, Inspetor de Agentes do Deoesp, que são convidados a tomar assento à

mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Sargento Rodrigues, autor do

requerimento que deu origem a essa reunião, para suas considerações iniciais; logo

após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições, e faz a

entrega das moções de aplauso aos policiais, conforme consta nas notas
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taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos parlamentares e dos convidados, convoca os membros da Comissão para a

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

Sala das Comissões, 28 de abril de 2009.

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

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE A MENSAGEM Nº 352/2009

Comissão Especial para Indicação do nome do Sr. José Osvaldo Guimarães Lasmar

para o cargo de Diretor-Geral da Agência RMBH

Relatório

Por meio da Mensagem nº 352/2009, o Governador do Estado submeteu a esta

Casa, em obediência ao disposto no art. 62, XXIII, “d”, da Constituição do Estado, o

nome do Sr. José Osvaldo Guimarães Lasmar para o cargo de Diretor-Geral da

Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte – Agência

RMBH.

Constituída a Comissão Especial, nos termos do art. 111, combinado com o art. 146

do Regimento Interno, procedeu-se à argüição pública do indicado, que respondeu

satisfatoriamente às questões formuladas pelos Deputados.

O candidato demonstrou conhecimento sobre a entidade para cuja direção foi

indicado, atendendo, ainda, aos demais critérios legais exigidos para a ocupação do

cargo.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do nome do Sr. José Osvaldo

Guimarães Lasmar para Diretor-Geral da Agência RMBH.

Sala das Comissões, 28 de abril de 2009.

Vanderlei Miranda, Presidente - João Leite, relator - André Quintão - Gustavo

Valadares.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.310/2008

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria da Deputada Cecília Ferramenta, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Nipo-Brasileira de Ipatinga – Anbi

–, com sede no Município de Ipatinga.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 25/4/2008 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 2.310/2008 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Nipo-Brasileira de Ipatinga – Anbi –, com sede no Município de Ipatinga.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica 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 art. 20 determina que seus

Diretores, sócios, Conselheiros, instituidores, doadores, benfeitores ou equivalentes

não são remunerados nem recebem vantagens ou benefícios; e o art. 47 prevê que,

na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a

instituições de caridade sediadas no Município de Ipatinga.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 2.310/2008.

Sala das Comissões, 28 de abril de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Ronaldo Magalhães - Padre João - Chico

Uejo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.927/2008

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria do Deputado Lafayette de Andrada, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Defesa dos Direitos Humanos e

da Cidadania – ADDHC –, com sede no Município de Juiz de Fora.

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 2.927/2008 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Defesa dos Direitos Humanos e da Cidadania – ADDHC –, 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, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 8º que os seus

Diretores não serão remunerados; e no art. 10, parágrafo único, que, na hipótese de

sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade que tenha o

mesmo objetivo social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 2.927/2008.

Sala das Comissões, 28 de abril de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Delvito Alves -

Padre João - Chico Uejo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.027/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria do Deputado Getúlio Neiva, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Centro de Educação Infantil Arca da Aliança, com sede

no Município de Contagem.

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 3.027/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Centro de Educação Infantil Arca da Aliança, 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. 27, parágrafo

único, que os seus Diretores, Conselheiros, associados, instituidores, benfeitores ou

equivalentes não serão remunerados, sendo-lhes vedado o recebimento de

benefícios ou vantagens, a qualquer título; e no art. 29 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 3.027/2009.

Sala das Comissões, 28 de abril de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Delvito Alves -

Padre João - Chico Uejo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.080/2009
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Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Deputado Inácio Franco, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública o Guarani Esporte Clube, com sede no Município de Formiga.

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 3.080/2009 pretende declarar de utilidade pública o Guarani

Esporte Clube, com sede no Município de Formiga, fundado em 1954, que tem por

escopo a difusão do civismo e da cultura física.

Com esse propósito, incentiva a prática de diversos esportes, principalmente do

futebol amador, e realiza eventos voltados para o lazer, de caráter social e cultural.

Diante dessas considerações, acreditamos ser a instituição merecedora do título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.080/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 28 de abril de 2009.

Deiró Marra, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.137/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Durval Ângelo, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Esporte Clube Cruzeiro, com sede no

Município de Visconde do Rio Branco.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 27/3/2009 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 3.137/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Esporte Clube Cruzeiro, com sede no Município de Visconde do Rio

Branco.

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. 54, § 2º, que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere, legalmente constituída e declarada de utilidade pública municipal e

estadual; e no art. 61, § 1º, que os seus Diretores, Conselheiros, associados,

instituidores, atletas, benfeitores ou equivalentes não serão remunerados, sendo-lhes

vedado o recebimento benefício ou vantagem, a qualquer título.

Por fim, apresentamos na parte conclusiva deste parecer a Emenda nº 1, que dá

nova redação ao art. 1º, 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 3.137/2009 com a Emenda nº 1, redigida a seguir.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

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

Município de Visconde do Rio Branco.”.

Sala das Comissões, 28 de abril de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Padre João - Delvito

Alves - Ronaldo Magalhães - Chico Uejo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.142/2009
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Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em tela tem por escopo

instituir a Semana de Combate à Pedofilia.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo”, em 27/3/2009, 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 3.142/2009 tem por escopo instituir a Semana de Combate à

Pedofilia, a ser realizada, anualmente, na segunda semana do mês de maio, ocasião

em que o poder público promoverá atividades educativas de conscientização e

orientação sobre o tema.

Segundo a Constituição da República, à União compete legislar privativamente

sobre as matérias em que predomina o interesse nacional, relacionadas no art. 22;

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 privado 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

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 3.142/2009.

Sala das Comissões, 28 de abril de 2009.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Delvito Alves - Ronaldo

Magalhães - Gilberto Abramo - Chico Uejo - Sebastião Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.143/2009

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 o Grupo de Apoio Social do Barreiro – Gasb –, com sede

no Município de Belo Horizonte.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 27/3/2009 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 3.143/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Grupo de Apoio Social do Barreiro – Gasb –, com sede no Município de Belo

Horizonte.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica 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 dos seus Diretores, Conselheiros e associados não serão remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e

no art. 32 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

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
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Projeto de Lei nº 3.143/2009.

Sala das Comissões, 28 de abril de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Delvito Alves -

Padre João - Chico Uejo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.144/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Clube da Maturidade, com sede no Município de Belo

Horizonte.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 27/3/2009 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 3.144/2009 tem por escopo declarar de utilidade pública a

instituição Clube da Maturidade, com sede no Município de Belo Horizonte.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências ali mencionadas, 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 da entidade determina, no art. 110, que ela não remunera

nenhum cargo da sua administração; e, no art. 115, que em caso de sua dissolução,

aplica-se o art. 61 de Código Civil, que estabelece a destinação do patrimônio

remanescente a entidade de fins não econômicos ou à instituição municipal, estadual

ou federal, de fins idênticos ou semelhantes.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos a

Emenda nº 1, redigida ao final deste parecer, para adequar o nome da entidade ao

consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.
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Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.144/2009 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Clube da Maturidade,

com sede no Município de Belo Horizonte.”.

Sala das Comissões, 28 de abril de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Delvito Alves - Ronaldo

Magalhães - Chico Uejo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.146/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Filantrópica Nova Vida, com sede no

Município de Belo Horizonte.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 27/3/2009 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 3.146/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Filantrópica Nova Vida, com sede no Município de Belo Horizonte.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica 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. 10º, § 1º, que as



____________________________________________________________________________
1001

atividades dos conselhos diretor e fiscal, bem como as dos associados, não serão

remuneradas; e no art. 30 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a entidade jurídica qualificada nos termos da legislação

da filantropia, preferencialmente com o mesmo objetivo social e registrada no

Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.146/2009.

Sala das Comissões, 28 de abril de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Delvito Alves -

Padre João - Chico Uejo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.152/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 347/2009, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo dar denominação a escola

estadual de ensinos fundamental e médio - EJA -, situada no Município de Sete

Lagoas.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 2/4/2009 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 3.152/2009 tem por finalidade dar a denominação de Escola

Estadual Capitão João Lúcio do Carmo, de Ensinos Fundamental e Médio - EJA - à

Escola Estadual de Ensinos Fundamental e Médio - EJA - localizada no Presídio de

Sete Lagoas, na Rua Promotor José Costa, no Bairro Santa Felicidade, nesse

Município.

No que se refere à competência normativa, as matérias que só podem ser

reguladas pela União, de interesse nacional, estão enunciadas no art. 22 da

Constituição da República. As que cabem ao Município, por sua vez, estão previstas
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no art. 30, que lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos de

interesse local e suplementar as legislações federal e estadual, para atender às suas

peculiaridades. Para o Estado, 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.

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 serviços prestados à

coletividade.

Ademais, a Carta mineira, no art. 66, não inseriu o assunto no domínio da iniciativa

reservada à Mesa da Assembleia ou aos titulares do Poder Judiciário, do Tribunal de

Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a apresentação do projeto pelo

Chefe do Poder Executivo, a quem cabe a organização da administração pública.

Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei n° 3.152/2009.

Sala das Comissões, 28 de abril de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Padre João - Delvito

Alves - Ronaldo Magalhães - Chico Uejo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.153/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 348/2009, 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 São João del-Rei.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 2/4/2009 e, a seguir,

encaminhada a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto
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aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.153/2009 tem por finalidade dar a denominação de Escola

Estadual Detetive Marco Antônio de Souza, de ensino fundamental e médio na

modalidade de educação de jovens e adultos - EJA à Escola Estadual de Ensino

Fundamental e Médio – EJA, instalada no Presídio de São João del-Rei, situado na

Estrada do Morro Grande, s/nº, no Município de São João del-Rei.

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 membro, a regra básica está consagrada no § 1° do art. 25, que lhe

faculta tratar das matérias que não se enquadram no campo privativo da União ou do

Município.

À luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios públicos não

constitui assunto de competência privativa da União ou do Município, podendo ser

objeto de disciplina jurídica por parte do Estado membro.

No plano infraconstitucional, a Lei nº 13.408, de 1999, estabelece as condições

para se dar nome aos próprios do Estado. Segundo suas normas, é competência do

Legislativo dispor sobre a matéria e a escolha deve recair em nome de pessoa

falecida que se tenha destacado por notórias qualidades e 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° 3.153/2009.
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Sala das Comissões, 28 de abril de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Padre João - Chico Uejo -

Ronaldo Magalhães.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.155/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a entidade Conviver - Saber Social, com sede no

Município de Lagoa Santa.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 2/4/2009 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 3.155/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

entidade Conviver - Saber Social, com sede no Município de Lagoa Santa.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica 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 art. 44 determina que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere, legalmente constituída e registrada no Conselho Nacional de Assistência

Social ou a entidade pública; e o art. 49 veda a remuneração de seus Diretores,

sócios, Conselheiros, instituidores, benfeitores ou equivalentes.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.155/2009.
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Sala das Comissões, 28 de abril de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Delvito Alves -

Padre João - Chico Uejo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.159/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Creche Comunitária D. Neuza Rezende, com

sede no Município de Uberlândia.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 2/4/2009 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 3.159/2009 tem por escopo declarar de utilidade pública a

Creche Comunitária D. Neuza Rezende, com sede no Município de Uberlândia.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências ali mencionadas, 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 da entidade determina, no art. 27, incisos I e III, que ela não

remunera as atividades de nenhum membro da sua diretoria e não distribui

resultados, dividendos, bonificações, participação nem parcela de seu patrimônio, sob

nenhuma forma nem pretexto; e, no art. 30, inciso I, que, na hipótese de sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a instituição congênere,

registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.159/2009.
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Sala das Comissões, 28 de abril de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Chico Uejo, relator - Ronaldo Magalhães - Delvito

Alves - Padre João

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.164/2009

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 dos Deficientes Visuais de Patos de Minas

e Região – Adevpar –, com sede no Município de Patos de Minas.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 2/4/2009 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 3.164/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Deficientes Visuais de Patos de Minas e Região.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 13, § 2º, que as

atividades dos seus Diretores e Conselheiros não serão remuneradas, sendo-lhes

vedado o recebimento de lucro, bonificação, benefício ou vantagem. Além disso, o

art. 42, parágrafo único, 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.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do
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Projeto de Lei nº 3.164/2009.

Sala das Comissões, 28 de abril de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Chico Uejo, relator - Delvito Alves - Ronaldo

Magalhães - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.166/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos Produtores

Panelinhenses, com sede no Município de Miravânia.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 2/4/2009 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 3.166/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária dos Produtores Panelinhenses, com sede no Município de

Miravânia.

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.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 28 veda a

remuneração de seus Diretores, Conselheiros e associados; e o art. 32 prevê 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
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Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.166/2009.

Sala das Comissões, 28 de abril de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Ronaldo Magalhães - Delvito

Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.170/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Esportiva dos Municípios do

Sudoeste de Minas Gerais, com sede no Município de Passos.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 3/4/2009 e distribuído a esta

Comissão, a fim de ser examinado preliminarmente quanto aos aspectos jurídico,

constitucional e legal, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.170/2009 tem por escopo declarar de utilidade pública a

Associação Esportiva dos Municípios do Sudoeste de Minas Gerais, com sede no

Município de Passos.

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 ali mencionadas, 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 da entidade determina, no parágrafo único do art. 4º, que os

membros de sua administração não serão remunerados; e, no parágrafo único do art.

28, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a

instituição congênere ou de caridade.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do
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Projeto de Lei nº 3.170/2009.

Sala das Comissões, 28 de abril de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Chico Uejo, relator - Delvito Alves - Ronaldo

Magalhães - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.171/2009

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 Cultural e Assistencial Projeto Usina de Sonhos, com

sede no Município de Itaúna.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 3/4/2009 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 3.171/2009 objetiva declarar de utilidade pública a Associação

Cultural e Assistencial Projeto Usina de Sonhos, com sede no Município de Itaúna.

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, em seu estatuto, o art. 26 prevê que o exercício dos cargos

de direção e do conselho fiscal será inteiramente gratuito; e o art. 30 preceitua que,

no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere, com personalidade jurídica, que esteja registrada no Conselho Nacional

de Assistência Social ou entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do
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Projeto de Lei nº 3.171/2009.

Sala das Comissões, 28 de abril de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Ronaldo Magalhães -

Padre João - Chico Uejo - Delvito Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.174/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Fábio Avelar, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Apícola de Capela Nova – AACN –, com

sede no Município de Capela Nova.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 3/4/2009 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 3.174/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Apícola de Capela Nova – AACN.

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. 3º, parágrafo

único, 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; e, no art. 48, que as atividades dos ocupantes dos cargos de sua

administração não serão remuneradas.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do
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Projeto de Lei nº 3.174/2009.

Sala das Comissões, 28 de abril de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Padre João - Chico Uejo -

Ronaldo Magalhães.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.184/2009

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 Grupo Despertar da Bela Idade, com sede no Município de Coronel

Fabriciano.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 3/4/2009 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 3.184/2009 objetiva declarar de utilidade pública o Grupo

Despertar da Bela Idade, com sede no Município de Coronel Fabriciano.

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, em seu estatuto, o § 2º do art. 26 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 instituição congênere, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social ou

entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do
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Projeto de Lei nº 3.184/2009.

Sala das Comissões, 28 de abril de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Chico Uejo, relator - Delvito Alves - Padre João -

Ronaldo Magalhães.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.185/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais

da Fazenda Cachoeirinha, com sede no Município de Vargem Grande do Rio Pardo.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 3/4/2009 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 3.185/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Fazenda Cachoeirinha, com sede no

Município de Vargem Grande do Rio Pardo.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 28 que as

atividades dos seus Diretores, Conselheiros e associados não serão remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e

no art. 32 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica e registrada no Conselho

Nacional de Assistência Social ou a entidade pública.
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Por fim, apresentamos na conclusão deste parecer a Emenda nº 1, que dá nova

redação ao art. 1º do projeto, para adequar o nome da entidade ao que é

apresentado no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.185/2009 com a Emenda nº 1, a seguir.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

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

Pequenos Produtores Rurais da Fazenda Cachoeirinha, com sede no Município de

Vargem Grande do Rio Pardo.”.

Sala das Comissões, 28 de abril de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Delvito Alves -

Padre João - Chico Uejo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.189/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Domingos Sávio, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Loja Simbólica João da Silveira Bicalho, nº

3.630, com sede no Município de Bom Despacho.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4/4/2009 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 3.189/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Loja Simbólica João da Silveira Bicalho, nº 3.630, com sede no Município de Bom

Despacho.

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.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 12, § 2º, determina

que todos os cargos eleitos e de nomeação não são remunerados; e o art. 18, § 2º,

prevê que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado

ao Grande Oriente do Estado de Minas Gerais, ou, na inexistência deste, ao Grande

Oriente do Brasil - GOB.

Embora não haja óbice à tramitação da proposição em análise, apresentamos a

Emenda nº 1, redigida na parte conclusiva deste parecer, que dá nova redação ao art.

1º, 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 3.189/2009 com a Emenda nº 1, redigida a seguir.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Loja Maçônica João da Silveira

Bicalho nº 3.630, com sede no Município de Bom Despacho.”.

Sala das Comissões, 28 de abril de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Chico Uejo, relator - Delvito Alves - Ronaldo

Magalhães - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.190/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Domingos Sávio, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária para o Desenvolvimento Artístico e

Cultural, com sede no Município de Leandro Ferreira.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” em 4/4/2009 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.
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102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.190/2009 objetiva declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária para o Desenvolvimento Artístico e Cultural, com sede no Município de

Leandro Ferreira.

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 pelo exercício dos respectivos

cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 28 do estatuto da associação preceitua que, no caso

de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a instituição

congênere, juridicamente constituída e em pleno funcionamento na cidade de

Leandro Ferreira; e o art. 30 prevê que o exercício dos cargos de direção não será

remunerado.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.190/2009.

Sala das Comissões, 28 de abril de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Padre João - Ronaldo

Magalhães - Delvito Alves - Chico Uejo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.205/2009

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 Araxá Taekwon-do, com sede no Município

de Araxá.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4/4/2009 e distribuída a esta
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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 3.205/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Araxá Taekwon-do, com sede no Município de Araxá.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica 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. 34 que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere, legalmente constituída e detentora do título de utilidade pública; e no art.

38 que os seus Diretores, Conselheiros, associados, instituidores, benfeitores ou

equivalentes não serão remunerados, sendo-lhes vedado o recebimento de

benefícios ou vantagens, a qualquer título ou pretexto.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.205/2009.

Sala das Comissões, 28 de abril de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Ronaldo Magalhães - Delvito

Alves - Chico Uejo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.212/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Gláucia Brandão, o projeto de lei em tela visa a declarar de

utilidade pública a Associação Império Esporte Clube, com sede no Município de

Ribeirão das Neves.
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A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 9/4/2009 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 3.212/2009 visa declarar de utilidade pública a Associação

Império Esporte Clube, com sede no Município de Ribeirão das Neves.

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 em seu estatuto, o parágrafo único do art. 66 preceitua que,

no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a uma

entidade congênere, legalmente constituída no Estado de Minas Gerais, detentora do

título de utilidade pública estadual; e o § 1º do art. 77 prevê que o exercício dos

cargos dos Diretores e Conselheiros será inteiramente gratuito.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.212/2009.

Sala das Comissões, 28 de abril de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Padre João - Ronaldo

Magalhães - Delvito Alves - Chico Uejo.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.004/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Inácio Franco, a proposição em epígrafe dá nova redação

ao art. 1º da Lei nº 15.018, de 15/1º/2004, que obriga as instituições que menciona a

afixar aviso aos portadores de marca-passo nas portas equipadas com detector de
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metais.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 12/2/09, foi a proposição distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Cabe a esta Comissão, nos termos regimentais, emitir parecer sobre a juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da matéria, nos termos do art. 102, III, “a”,

combinado com o art. 188 do Regimento Interno.

Fundamentação

Objetiva a proposição em tela ampliar o rol de estabelecimentos públicos e privados

que deverão informar aos portadores de marca-passo a existência de portas

equipadas com detector de metais. O que se busca evitar é que o detector de metal

instalado nas portas de instituições públicas ou privadas venha a interferir no

funcionamento do marca-passo, colocando em risco a saúde do portador do aparelho.

Com efeito, a Lei nº 15.018, de 2004, em seu art. 1º, prevê que “as repartições

públicas, as empresas e as demais instituições do Estado” ficam obrigadas a afixar

aviso aos portadores de marca-passo nas portas equipadas com detector de metal.

Prevê ainda a referida lei que as instituições por ela mencionadas ficam obrigadas a

facultar o acesso aos portadores de marca-passo, devidamente identificados, através

de portas sem o detector de metais. Na ausência de portas sem o detector, o

equipamento deverá ser desligado para a passagem do portador de marca-passo.

A proposta legislativa em exame propõe nova redação ao art. 1º da citada lei,

estabelecendo que ficam obrigadas a afixar aviso aos portadores de marca-passo nas

portas equipadas com detector de metais as repartições públicas, os fornecedores,

definidos nos termos do art. 3º da Lei Federal nº 8.078, de 11/9/90, que contém o

Código de Proteção e Defesa do Consumidor, e as demais instituições instaladas no

Estado.

Na tramitação do Projeto de Lei nº 703/2003, que resultou na edição da Lei nº

15.018, que ora se pretende alterar, foi ressaltada no parecer exarado pela Comissão

de Saúde a a importância da afixação do aviso, que é medida capaz de diminuir os

transtornos pelos quais já passam os portadores de marca-passo. O marca-passo

cardíaco é um dispositivo eletrônico microprocessado de alta tecnologia, implantado

no peito do paciente com a finalidade de manter o ritmo mínimo do coração e de
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fornecer a energia necessária às contrações cardíacas. Os seus componentes

básicos, o gerador e o circuito eletrônico, vêm blindados de fábrica contra ondas

eletromagnéticas de pequena voltagem para que os usuários possam conviver com

os eletrodomésticos e outros aparelhos de uso diário. No entanto, o portador não

pode expor-se a dispositivos de alta voltagem, como os detectores de metais de

bancos, aeroportos e outros locais. O detector de metais irá fazer soar o alarme, ao

mesmo tempo em que poderá interferir e ativar o marca-passo, desregulando-o, com

a grave possibilidade de causar alteração no fluxo sanguíneo cerebral do usuário.

No que concerne à iniciativa, entendemos que a matéria é passível de

normatização pelo Estado, uma vez que o art. 24 da Constituição da República prevê

a competência concorrente entre a União, o Estado e o Distrito Federal para legislar

concorrentemente sobre proteção e defesa da saúde. Por falta de previsão da matéria

na norma geral da União, tem o Estado membro a competência para suplementar a

legislação federal, conforme determina o dispositivo mencionado.

O intuito da proposta legislativa, como já referido, é determinar que a lei deve

abranger todas as instituições situadas no Estado, sejam elas públicas, sejam

privadas. Para tanto o projeto inseriu entre os destinatários da norma os

fornecedores, definidos nos termos do art. 3º do Código de Proteção e Defesa do

Consumidor, e substituiu a expressão “instituições do Estado” por “instituições

instaladas no Estado”. Nos termos do citado artigo 3º, considera-se fornecedor toda

pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os

entes despersonalizados, que desenvolve atividade de produção, montagem, criação,

construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização

de produtos ou prestação de serviços (grifo nosso). Incluem-se ainda no conceito de

fornecedor, por força do art. 22 do referido código, “os órgãos públicos, por si ou suas

empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de

empreendimento”.

Dessa forma, entendemos que a redação a ser conferida ao art. 1º do projeto que

propõe a alteração da Lei, 15.018,de 2004, merece reparo, por questões de ordem

jurídica e de técnica legislativa. Primeiramente não consideramos razoável que a

expressão fornecedor seja utilizada por englobar ela também pessoas físicas, nos
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termos definidos no Código de Proteção e Defesa do Consumidor, o que não se

mostra razoável. Por outro lado, como o termo fornecedor engloba também as

instituições públicas, o texto legal seria redundante ao mencionar também repartições

públicas. Vale ainda ressaltar que esta última expressão não se mostra, sob a ótica

da técnica legislativa, a mais apropriada para designar as instituições públicas. Por

essas razões apresentamos o Substitutivo nº 1, que propõe uma melhor redação para

o art. 1º do projeto, de forma que a obrigação de afixar avisos para os portadores de

marca-passo venha a abranger todas as instituições públicas e privadas situadas no

Estado. Propõe-se assim a retirada do termo “empresas”, previsto na referida lei, que

é mais restritivo, bem como a expressão “instituições do Estado”, que englobava

apenas as instituições públicas. O termo instituição, segundo o “Vocabulário Jurídico”,

De Plácido e Silva, “é a expressão empregada para designar a própria corporação ou

a organização instituída, não importa o fim que se destine, isto é, seja econômico,

religioso, pio, educativo, cultural, recreativo, etc. Consideram-se pessoas jurídicas.

Indica mesmo, usado no plural, o conjunto de órgãos representativos da soberania

nacional e que formam o próprio governo. São as instituições públicas.”(Editora

Forense, 27 ed. Revista e ampliada. 2006. p. 751/752)

Consideramos, assim, que a expressão “instituições públicas e privadas situadas no

Estado” é a que mais proporciona adequação jurídica ao alcance da norma bem

como a que melhor atende à técnica legislativa.

Conclusão

Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 3.004/2009 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir

apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dá nova redação ao art. 1° da Lei n° 15.018, de 15 de janeiro de 2004, que obriga

as instituições que menciona a afixar aviso aos portadores de marca-passo nas

portas equipadas com detector de metais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O “caput” do art. 1° da Lei n° 15.018, de  15 de janeiro de 2004, passa a

vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 1° - Ficam as instituições públicas e privada s instaladas no Estado obrigadas a

afixar aviso aos portadores de marca-passo nas portas equipadas com detector de

metais.”.

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

Sala das Comissões, 28 de abril de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Padre João - Sebastião

Costa - Gilberto Abramo - Ronaldo Magalhães - Chico Uejo.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.141/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, a proposição em epígrafe concede

preferência aos portadores da doença de Parkinson na aquisição de unidades

populares edificadas pelo Estado.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 27/3/2009, o projeto foi distribuído às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

para receber parecer, nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Cabe a esta Comissão, preliminarmente, analisar os aspectos jurídico,

constitucional e legal da matéria, conforme dispõe o art. 102, III, “a”, do mencionado

Regimento.

Fundamentação

A proposição examinada pretende assegurar aos portadores da doença de

Parkinson preferência na aquisição de imóveis residenciais populares edificados pelo

Estado de Minas Gerais. Estabelece, assim, reserva de 5% dos imóveis disponíveis

para aquisição bem como o procedimento para o exercício do direito de preferência.

Importa ressaltar, inicialmente, que seria inconstitucional estabelecer a preferência

exclusivamente aos portadores da doença de Parkinson, com exclusão das pessoas

acometidas por outras doenças tão ou mais incapacitantes, por força do princípio da

igualdade (Constituição da República, art. 5o, “caput”). Se o fundamento da

discriminação positiva pretendida encontra-se nas limitações físicas acarretadas pela

doença de Parkinson, a norma teria de beneficiar a todos que apresentassem

semelhantes deficiências, independentemente das respectivas causas, por força do
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princípio da isonomia.

Observa-se, ademais, coerentemente com o exposto, que o objetivo da proposição

analisada se encontra já amparado na legislação estadual. Efetivamente, a Lei nº

17.248, de 2007, estabelece que 12% das unidades produzidas em programas de

construção de habitações populares que contem com recursos do poder público

serão destinados preferencialmente a pessoas com deficiência, assim definidas na

Lei nº 13.465, de 2000, cujo art. 2o, inciso II, inclui os portadores da doença de

Parkinson.

Verifica-se, todavia, que essa última lei merece correções, para adaptar-se a

disposições da legislação federal e para beneficiar portadores de deficiência de

ordem neurológica ou psíquica de caráter permanente, como os portadores da

doença de Parkinson.

Com efeito, diferentemente do que estabelece a alínea “b” do inciso I do art. 2o da

Lei nº 13.465, de 2000, a legislação federal em vigor define como deficiência visual os

casos em que a acuidade visual seja igual ou inferior a 0,3 (três décimos) no melhor

olho ou em que a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos seja

igual ou menor que 60o (sessenta graus) (Decretos Federais nºs 5.296, de 2004, e

5.904, de 2006). Ocorre que, em matéria de saúde e de proteção das pessoas

portadoras de deficiência, o Estado deve respeitar as normas gerais editadas pela

União (Constituição da República, art. 24, XII, XIV, e §§ 1o e 4o).

Por outro lado, a consideração exclusiva de pessoas portadoras de distúrbio

comportamental incapacitante de caráter transitório como portadoras de deficiência

de ordem neurológica ou psíquica, para fins de obtenção de benefícios junto ao

Estado, prejudica aquelas portadoras de distúrbios de caráter permanente,

discriminando-as injustificadamente. Logo, faz-se necessário suprimir tal restrição

para se adequar o inciso III do art. 2o da Lei nº 13.465, de 2000, à ordem

constitucional, particularmente ao princípio da isonomia.

Conclusão

Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.141/2009 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1
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Altera a Lei nº 13.465, de 12 de janeiro de 2000, que estabelece o conceito de

pessoa portadora de deficiência para fins de concessão de benefícios pelo Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1o – A alínea “b” do inciso I do art. 2o da Lei nº 13.465, de 12 de janeiro de

2000, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2o – (...)

I – (...)

b) deficiência visual: casos em que a acuidade visual seja igual ou inferior a 0,3

(três décimos) no melhor olho, com a melhor correção óptica, ou em que a somatória

da medida do campo visual em ambos os olhos seja igual ou inferior a 60o (sessenta

graus);”.

Art. 2o – O inciso III do art. 2o da Lei nº 13.465, de 2000, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 2o – (...)

III – desvantagem de ordem neurológica ou psíquica o distúrbio comportamental

incapacitante que ocasione dificuldades na execução de tarefas da vida diária e de

atividades socioeconômicas.”.

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

Sala das Comissões, 28 de abril de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Padre João - Ronaldo

Magalhães - Chico Uejo - Gilberto Abramo.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 30 DE ABRIL DE 2009

ATAS

ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 28/4/2009

Presidência dos Deputados Doutor Viana e Hely Tarqüínio

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

Correspondência: Mensagem nº 356/2009 (encaminhando o Projeto de Lei nº

3.255/2009), do Governador do Estado -Ofício nº 27/2009, do Governador do Estado

- 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs

3.256 a 3.268/2009 - Requerimentos nºs 3.622 a 3.659/2009 - Requerimentos da

Comissão de Participação Popular e dos Deputados Délio Malheiros e Zezé Perrella -

Comunicações: Comunicações das Comissões de Administração Pública e de

Participação Popular e do Deputado Hely Tarqüínio - Oradores Inscritos: Discursos do

Deputado Braulio Braz, da Deputada Maria Lúcia Mendonça e dos Deputados Carlos

Mosconi, André Quintão, Weliton Prado e Padre João - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª

Fase: Abertura de Inscrições - Leitura de Comunicações - Despacho de

Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Zezé Perrella e Délio Malheiros;

deferimento - Votação de Requerimentos: Requerimento nº 3.054/2008; aprovação na

forma do Substitutivo nº 1 - Requerimentos nºs 3.081 e 3.084/2008; aprovação -

Requerimento nº 3.214/2009; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Requerimento

nº 3.274/2009; aprovação - Requerimento do Deputado Almir Paraca; deferimento;

discurso do Deputado Carlin Moura - Requerimento do Deputado Gilberto Abramo;

deferimento; discurso do Deputado Getúlio Neiva - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

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

Leão - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão -

Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Braulio

Braz - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos Mosconi - Célio Moreira - Chico Uejo -
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Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano -

Djalma Diniz - Domingos Sávio - 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 - 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 - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander

Borges - Zé Maia - Zezé Perrella.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 14h12min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Carlin Moura, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

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

seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 356/2009*

Belo Horizonte, 27 de abril de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para ser submetido a exame e

deliberação dessa egrégia Assembleia Legislativa, o projeto de lei incluso, que cria a

Fundação HidroEx - Centro Internacional de Educação, Capacitação e Pesquisa

Aplicada em Água, no Estado de Minas Gerais, como entidade de direito público na
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forma de fundação, dotada de autonomia administrativa e financeira.

O HidroEx já existe como Centro na estrutura da Universidade do Estado de Minas

Gerais - UEMG - e o Governo de Minas vem pleiteando seu reconhecimento como

Centro Categoria 2, sob os auspícios da Organização das Nações Unidas para a

Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO -, o que está em fase final de decisão,

neste mês de abril.

O projeto de lei é coerente com a regulamentação da UNESCO, que exige que os

Centros Categoria 2 tenham autonomia administrativa e financeira.

Além disto, Senhor Presidente, o HidroEx é parte de um esforço que o Governo de

Minas vem fazendo, de um desenvolvimento em estreito compromisso com as

questões ambientais, com ênfase no que diz respeito à água.

Em Minas Gerais, nascem as principais bacias hidrográficas brasileiras não

amazônicas, o que orienta no sentido da atenção especial com as águas superficial e

subterrânea. Assim, a Meta 2010 inclui a recuperação do Rio das Velhas, um dos

principais rios da Região Metropolitana de Belo Horizonte, até o ano 2010. E foi

também o que justificou a realização, em Minas Gerais, em novembro último, do

encontro “Diálogos da Terra no Planeta Água”, cujo documento conclusivo, Carta de

Minas Gerais, foi levado ao 5º Fórum Mundial das Águas, em Istambul.

Minas Gerais terá, assim, uma instituição voltada à educação, capacitação de

pessoal e pesquisa na área de água, permitindo discutir experiências bem-sucedidas

no nível internacional, contando com o apoio e a valiosa colaboração da UNESCO.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter aos seus

nobres pares a aprovação do projeto.

Atenciosamente,

Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 3.255/2009

Cria a Fundação Centro Internacional de Educação, Capacitação e Pesquisa

Aplicada em Águas - HidroEx e dá outras providências.

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Fica criada a Fundação Centro Internacional de Educação, Capacitação e
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Pesquisa Aplicada em Águas - HidroEx, com autonomia administrativa e financeira,

personalidade jurídica de direito público, prazo de duração indeterminado, sede e foro

no Município de Frutal, em Minas Gerais.

§ 1º - Para os efeitos desta lei, as expressões "Fundação Centro Internacional de

Educação, Capacitação e Pesquisa Aplicada em Águas - HidroEx”, “Fundação

HidroEx” e os termos "Fundação" e “HidroEx” equivalem-se.

§ 2º - A Fundação HidroEx vincula-se à Secretaria de Estado de Ciência,

Tecnologia e Ensino Superior - SECTES.

§ 3º - Em função do disposto no “caput”, fica extinto o Centro de Pesquisa,

Capacitação e Educação em Águas da estrutura da Universidade Estadual de Minas

Gerais - UEMG -, e absorvidas suas competências e atribuições pela Fundação.

§ 4º - A área de atuação da Fundação HidroEx estende-se além do Estado de

Minas Gerais e do Brasil, à América Latina e África, conforme projeto apresentado à

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO.

CAPÍTULO II

DA FINALIDADE E COMPETÊNCIAS

Art. 2º - A Fundação HidroEx tem por finalidade planejar, coordenar, executar,

controlar e avaliar o processo de formação e de desenvolvimento de recursos

humanos na área de ensino, pesquisa e prestação de serviços, em programas e

projetos relativos ao meio ambiente e à educação ambiental, observadas as políticas

do Estado de Minas Gerais, do Brasil e dos países onde venha a atuar, além do

Programa Hidrológico Internacional – PHI.

Art. 3º - São competências básicas da Fundação HidroEx:

I - buscar e garantir a condição de referência e de sustentabilidade na formação e

desenvolvimento de recursos humanos, na pesquisa e na prestação de serviços, nas

áreas de sua atuação, relativamente às águas superficiais e subterrâneas;

II - estimular e desenvolver pesquisas, estudos e eventos nas áreas de sua

atuação;

III - participar do processo de criação e orientação da rede estratégica de órgãos e

entidades de direito público e privado legalmente constituídos para atuar na área das

águas superficiais e subterrâneas, incluindo sua relação com o meio ambiente,
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observada a legislação aplicável;

IV - colaborar na seleção e na capacitação de recursos humanos nas áreas de

águas, recursos hídricos e meio ambiente;

V - promover a capacitação e educação de profissionais e de dirigentes para a

proteção das águas e o gerenciamento dos recursos hídricos, por meio de cursos

presenciais, semipresenciais, a distância, de educação continuada, seminários,

simpósios e conferências, para atingir metas do desenvolvimento sustentável;

VI - colaborar no mapeamento da realidade e dos cenários inerentes às águas

superficiais e subterrâneas, nas regiões em que atue;

VII - estabelecer parcerias estratégicas com universidades, organizações do

terceiro setor da economia, escolas, centros universitários e outras instituições de

direito público ou privado, nacionais ou internacionais, legalmente constituídas com

atuação permanente no âmbito dos recursos hídricos, da proteção e da conservação

ambiental, incluindo as áreas de pesquisa, capacitação, educação, entre outras;

VIII - organizar e manter sítio eletrônico e portal de dados e de referências das

realidades hídrica e ambiental no âmbito de sua atuação, com ênfase em práticas de

gerenciamento sustentável dos recursos hídricos e a disponibilização de tecnologias

existentes;

IX - colaborar com os sistemas de informações e dados relativos ao gerenciamento

de águas e recursos hídricos;

X - realizar atividades de mobilização social em torno de temas voltados para a

proteção das águas e o gerenciamento dos recursos hídricos de domínio do Estado

de Minas Gerais e do Brasil, atendidos os princípios estabelecidos na Lei Federal nº

9.433, de 8 de janeiro de 1997, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e

cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos;

XI - desenvolver e aplicar ferramentas adequadas para educar diferentes

comunidades, visando ao aprimoramento de sua qualidade de vida e a utilização

sustentável da água;

XII - contribuir para o cumprimento das Metas de Desenvolvimento do Milênio das

Nações Unidas e para a implementação dos objetivos do Programa Hidrológico

Internacional - PHI - da UNESCO, tendo em vista seu reconhecimento como Centro
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de Categoria 2;

XIII - assistir tecnicamente formadores de políticas públicas, comunidades e

profissionais nas áreas de sua atuação;

XIV - prover serviços de consultoria; e

XV - articular-se com instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais,

objetivando a captação de recursos financeiros de investimento ou financiamento

para o desenvolvimento de suas atividades.

§ 1º - Para o cumprimento da finalidade de que trata o art. 2º, poderão ser

estabelecidas competências complementares em decreto.

§ 2º - Para o cumprimento das competências previstas neste artigo, a Fundação

HidroEx poderá, sem prejuízo de outras medidas adequadas:

I - emitir documentos de cobrança e exercer atividades de arrecadação de tarifas e

preços públicos pela prestação de serviços públicos ou pelo uso ou outorga de uso de

bens públicos sob sua administração;

II - firmar contratos, convênios e acordos de qualquer natureza e receber auxílios,

contribuições e subvenções sociais e econômicas de outros órgãos governamentais

ou entidades nacionais e estrangeiras; e

III - firmar termo de parceria com organizações da sociedade civil de interesse

público credenciadas nos termos da legislação estadual.

CAPÍTULO III

DA ESTRUTURA ORGÂNICA

Art. 4º - A Fundação HidroEx tem a seguinte estrutura orgânica básica:

I - Unidades Colegiadas:

a) Conselho Gestor; e

b) Conselho Científico;

II - Direção Superior:

a) Presidente; e

b) Vice-Presidente;

III - Unidades Administrativas:

a) Gabinete;

b) Procuradoria;
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c) Auditoria Seccional;

d) Assessoria de Comunicação Social;

e) Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças;

f) Diretoria de Pesquisa; e

g) Diretoria de Capacitação e Ensino.

§ 1º - As competências e a composição dos Conselhos Gestor e Científico, assim

como as competências das unidades previstas no “caput” e a denominação e as

competências das unidades da estrutura orgânica complementar serão estabelecidas

em decreto.

§ 2º - Ficam asseguradas as participações da UNESCO, da Secretaria de Estado

de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD - e do Instituto Mineiro

de Gestão de Águas - IGAM -, no Conselho Gestor da Fundação.

§ 3º - A Fundação HidroEx será dirigida por Diretoria Colegiada, composta pelo

Presidente, pelo Vice-Presidente e pelos titulares das unidades a que se referem as

alíneas “e”, “f” e “g” do inciso III do “caput”.

CAPÍTULO IV

DOS CARGOS

Art. 5º - Os quantitativos de DAIs-unitários, FGIs-unitários e GTEs-unitários, a que

se refere o Anexo IV da Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro de 2007, destinados à

Fundação HidroEx, são os constantes no Anexo I.

Parágrafo único - A identificação dos DAIs, FGIs e GTEs, a que se refere o “caput”,

será fixada em decreto.

Art. 6º - Ficam destinados à Fundação HidroEx e incluídos no Quadro Geral de

Cargos de Provimento em Comissão, a que se refere o “caput” do art. 1º da Lei

Delegada nº 175, de 2007, os cargos constantes no Anexo II.

§ 1º - Os cargos da Administração Superior da Fundação HidroEx, de que trata o §

1º do art. 1º da Lei Delegada nº 175, de 2007, são os constantes no item II.1 do

Anexo II.

§ 2º - Os cargos do Grupo de Direção e Assessoramento da Administração

Autárquica e Fundacional, de que trata o “caput” do art. 1º da Lei Delegada nº 175, de

2007, lotados na Fundação, são os constantes no item II.2 do Anexo II.
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§ 3º - Os cargos, a que se refere o “caput”, e as formas de recrutamento

correspondentes serão definidos em regulamento.

§ 4º - Para o exercício do cargo de titular de unidade da estrutura orgânica será

exigida qualificação profissional específica, definida com base nas necessidades

técnicas e administrativas da Fundação HidroEx.

Art. 7º - A Fundação poderá requisitar servidores de órgãos ou entidades

integrantes da administração pública estadual.

CAPÍTULO V

DO PATRIMÔNIO E DOS RECURSOS

Art. 8º - Constituem patrimônio da Fundação HidroEx:

I - os bens e direitos de que venha a ser titular; e

II - as ações e legados de pessoas físicas e jurídicas, nacionais e estrangeiras,

públicas ou privadas que lhe venham a ser transferidos.

§ 1º - A alienação de bens dependerá de prévia aprovação do Conselho Gestor,

observada a legislação pertinente.

§ 2º - Nas doações de terceiros será respeitada a destinação declarada no

instrumento do contrato.

§ 3º - Em caso de extinção, os bens e direitos da Fundação HidroEx reverterão ao

patrimônio do Estado, salvo se lei especial prescrever outra destinação.

Art. 9º - Constituem recursos da Fundação HidroEx:

I - as dotações consignadas no orçamento do Estado;

II - os resultantes das tarifas e preços públicos incidentes sobre a prestação de

serviços e sobre o uso ou outorga de uso de bens públicos administrados pela

Fundação;

III - os repasses, subvenções e auxílios concedidos no âmbito de convênios,

consórcios ou outras avenças com órgãos governamentais ou entidades nacionais ou

internacionais;

IV - doações ou legados dos quais a fundação seja beneficiária; e

V - outros recursos.

Art. 10 - O Poder Público Estadual garantirá na lei orçamentária anual os recursos

mínimos necessários à manutenção da Fundação HidroEx.
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CAPÍTULO VI

DO REGIME ECONÔMICO E FINANCEIRO

Art. 11 - O exercício financeiro da Fundação HidroEx coincidirá com o ano civil.

Art. 12 - O orçamento da Fundação HidroEx é uno e anual, compreende as receitas,

as despesas e os investimentos dispostos em programas, e será integrante do

orçamento fiscal do Estado.

CAPÍTULO VII

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 13 - A Fundação HidroEx é sucessora, para todos os efeitos legais, do Centro

de Pesquisa, Capacitação e Educação em Águas da estrutura da UEMG,

especialmente quanto aos contratos, convênios, e demais acordos de vontade em

que figure como parte, e quanto às demais obrigações, direitos e ações judiciais,

administrativas e de planejamento.

Art. 14 - À Fundação HidroEx caberá a elaboração de seu estatuto no prazo de

cento e oitenta dias contados da publicação desta lei.

Art. 15 - A Fundação HidroEx celebrará Acordo de Resultados, nos termos da Lei nº

17.600, de 1º de julho de 2008.

Art. 16 - A SECTES e a UEMG prestarão apoio logístico e operacional à Fundação

até sua efetiva instalação.

Art. 17 - A Advocacia-Geral do Estado - AGE - representará a Fundação nos

processos judiciais em que esta for parte ou interessada até a implantação de sua

Procuradoria, que atuará segundo as diretrizes técnicas do Advogado-Geral.

Art. 18 - Fica acrescido o item 5 à alínea “b” do inciso II do art. 4º da Lei Delegada

nº 115, de 25 de janeiro de 2007:

“Art. 4º - …………....................................

II - ……………….......................................

b) ……………….........................................

5 - Fundação Centro Internacional de Educação, Capacitação e Pesquisa Aplicada

em Águas – HidroEx.

.......................................................................”

Art. 19 - Fica acrescida a alínea “i” ao inciso II do art. 28 da Lei Delegada nº 112, de
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25 de janeiro de 2007.

“Art. 28 - ........................................................

II - .................................................................

i) Fundação Centro Internacional de Educação, Capacitação e Pesquisa Aplicada

em Águas - HidroEx.

........................................................................”

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO I

(a que se refere o art. 5º da lei nº , de de de 2009.)

QUANTITATIVOS DE DAI-UNITÁRIO, FGI-UNITÁRIO E GTE-UNITÁRIO

ATRIBUÍDOS À FUNDAÇÃO HIDROEX

* - A tabela contendo as informações acima citadas foi publicada no “Diário do

Legislativo”  de 30.04.2009.

ANEXO II

(a que se refere o art. 6º da lei n° , de de de 200 9.)

QUANTITATIVO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

II.1 - CARGOS EM COMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

* - A tabela contendo as informações acima citadas foi publicada no “Diário do

Legislativo”  de 30.04.2009.

II.2 - QUANTITATIVO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DO

GRUPO DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO

* - A tabela contendo as informações acima citadas foi publicada no “Diário do

Legislativo”  de 30.04.2009.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Minas e Energia e de

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

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIO Nº 27/2009

Do Sr. Aécio Neves, Governador do Estado, comunicando que estará ausente do

Estado, no período de 30/4/2009 a 10/5/2009, em viagem à Europa, para tratar de

assuntos de interesse do Estado.
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2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra aos

oradores inscritos para o Grande Expediente.

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

PROJETO DE LEI Nº 3.256/2009

Declara de utilidade pública a Associação de Recuperação e Proteção Ambiental de

Minas Novas - ARPAMN -, com sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Recuperação e

Proteção Ambiental de Minas Novas - ARPAMN -, com sede nesse Município.

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

Sala das Reuniões, 28 de abril de 2009.

Délio Malheiros

Justificação:  A Associação de Recuperação e Proteção Ambiental de Minas Novas

- ARPAMN -, com sede nesse Município, foi constituída em 16/8/2005 por um grupo

de pessoas interessadas e comprometidas com a proteção e recuperação de

ambientes degradados nas cidades de Minas Novas, Berilo, Chapada do Norte,

Francisco Badaró e Jenipapo de Minas.

Entidade de caráter privado, beneficente e sem fins lucrativos, a Associação tem

atualmente 70 associados e, no desenvolvimento de suas atividades estatutárias,

conta com o apoio efetivo do Ministério Público, por meio da Comarca de Minas

Novas, e da Polícia Militar Ambiental local, o que certifica a sua credibilidade junto à

sociedade civil em sua região de atuação.

De notória utilidade pública, a ARPAMN vem a cada dia ampliando suas atividades,

dentro do que prevê seu estatuto. Para ilustrar sua atuação, vale ressaltar a

realização da 1ª Semana Ambiental de Conscientização da Criança e do

Adolescente, em janeiro de 2006, e a participação, em 2007, de vários procedimentos

requisitados pelo Ministério Público no Município de Minas Novas, que culminaram na

instauração do Procedimento Preparatório n° 0418.08 .000002-3, protocolado na

respectiva Comarca, para apurar irregularidades ambientais. Já em 2009, após
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realização de audiência pública, a entidade lançou uma frente multi organizacional em

defesa do Rio Fanado, bem como criou um grupo de trabalho com o intuito de

desenvolver atividades concretas de recuperação das áreas degradadas ao longo do

rio.

Quanto aos requisitos legais, preenche a Associação todas as exigências

enumeradas na Lei nº 12.972, de 1998, para a declaração de utilidade pública, entre

as quais podemos destacar o regular funcionamento há mais de um ano e a diretoria

composta por pessoas idôneas e não remuneradas por seu múnus, bem como a

comprovada aquisição de personalidade jurídica.

Assim, considerando que a entidade desenvolve uma gestão administrativa e

patrimonial em prol do interesse público e não há nenhum óbice legal à declaração de

sua utilidade pública, esperamos o apoio dos colegas para a aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.257/2009

Obriga a prévia autorização para a utilização de alojamento ou moradia destinada a

trabalhadores rurais e dá outras providencias.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1° - Para efeitos desta lei, considera-se:

I - alojamento: local previamente projetado, construído ou adaptado para habitação

coletiva de trabalhadores;

II - moradia: residência convencional utilizada por três ou mais trabalhadores como

habitação.

CAPÍTULO II

DO REQUERIMENTO E AUTORIZAÇÃO

Art. 2° - Todas as pessoas jurídicas e físicas que mantêm no Estado empregados

rurais contratados para trabalhos em tempo determinado ou indeterminado e que têm

trabalhadores residindo em alojamentos ou moradias requererão obrigatoriamente à
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Vigilância Sanitária autorização para a utilização do local para esta finalidade.

Art. 3° - O requerimento de autorização deverá ser apresentado com os seguintes

documentos:

I - recolhimento de taxa de inspeção;

II - CNPJ e Contrato Social da empresa empregadora;

III - documentos que comprovem a propriedade ou posse do imóvel a ser vistoriado.

Art. 4° - A Vigilância Sanitária promoverá a vistor ia dos alojamentos e moradias

dentro do prazo de dez dias subseqüentes ao protocolo do requerimento de

autorização.

Parágrafo único - A vistoria poderá ser realizada mediante convênio ou parceria da

Vigilância Sanitária com outros entes e órgãos da administração direta e indireta.

Art. 5° - Deverão ser observados, durante a vistori a, os requisitos constantes das

portarias e normas regulamentadoras dos Ministérios da Saúde e do Trabalho e

Emprego, bem como demais leis específicas.

Art. 6° - Realizada a vistoria, a autoridade respon sável enviará laudo à Vigilância

Sanitária, que deferirá ou indeferirá a autorização no prazo máximo de quinze dias.

§ 1° - No caso de indeferimento, os motivos que lev aram a tal decisão devem ser

expressos, abrindo-se prazo de dez dias para serem sanados.

§ 2° - Após os dez dias de que trata o parágrafo an terior, será realizada nova

vistoria para a constatação da regularização, mediante novo recolhimento de taxas.

Art. 7° - A autorização de trata esta lei terá vali dade de um ano, podendo a

administração pública promover novas vistorias a requerimento dos Ministérios

Públicos, entidades representativas de classe ou quando houver conveniência

pública.

CAPÍTULO III

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Art. 8º - O descumprimento desta lei por parte de pessoas físicas e jurídicas de que

trata o art. 2º acarretará sanções administrativas.

Art. 9º - A utilização de imóvel para as finalidades previstas nesta lei, sem a devida

autorização, acarretará multa de 5000 Ufemgs (cinco mil Unidades Fiscais do Estado

de Minas Gerais), além da interdição do local pelo prazo de seis meses.
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Art. 10 - A infração superveniente à autorização de utilização do imóvel para os fins

desta lei, acarretará multa de até 2500 Ufemgs (duas mil e quinhentas Unidades

Fiscais do Estado de Minas Gerais), além da lacração do local pelo prazo de até três

meses.

Parágrafo único - A penalidade será aplicada de acordo com o grau da infração.

CAPÍTULO IV

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11 - Esta lei entra em vigor noventa dias após sua publicação.

Sala das Reuniões, 28 de abril de 2009.

Dinis Pinheiro

Justificação: Considerando o disposto nos arts. 197, 198 e 200 da Constituição

Federal, os preceitos da Portaria Federal n° 1.565,  de 1994 – Sistema Nacional de

Vigilância Sanitária; considerando que os alojamentos e moradias de trabalhadores

rurais são instalações de interesse da saúde e portanto são objeto das ações da

Vigilância Sanitária; considerando que muitos dos trabalhadores migrantes são

alojados em imóveis (alojamentos e moradias) irregulares e com péssimas condições

de higiene, resta claro que não podemos deixar que esta questão continue sendo

tratada por meio de ações isoladas, sendo necessária uma lei que regulamente em

todo o território do Estado as condições de saúde e moradia de nossa população, em

especial dos trabalhadores do campo atingidos por muitas mazelas e pouco

contemplados pelos dividendos de sua atividade, essencial ao crescimento do

Estado.

Não se trata apenas de competência legislativa, mas é obrigação do Estado realizar

uma de suas principais funções, e por que não dizer, razão de sua existência, qual

seja propiciar e manter a saúde pública da população.

É inadmissível fecharmos os olhos para a realidade da expansão do agronegócio,

que por um lado pode ser encarado como mola propulsora de desenvolvimento,

geração de empregos e renda, mas por outro deve ser visto como um fenômeno

peculiar, que, em muitos casos, gera concentração de renda e prejuízo à saúde física

e mental dos trabalhadores, que por vezes vêm a laborar para patrões que não têm

consciência de vida digna e humanismo.
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Faz-se necessário, portanto, a intervenção do Poder Público regulamentando e

padronizando condições mínimas de moradia, que garantam a integridade física e a

saúde dos trabalhadores, motivo pelo qual peço o apoio de Vossas Excelências, para

que cumprindo suas funções consigamos aprovar a presente lei, melhorando a vida

de parcela considerável da população.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Política Agropecuária e de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.258/2009

Declara como patrimônio cultural do Estado o café produzido no Sul de Minas e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado como patrimônio cultural do Estado o café produzido no Sul

de Minas.

Art. 2º - O Poder Executivo adotará as medidas necessárias ao registro do espaço

cultural de que trata esta lei.

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

Sala das Reuniões, 28 de abril de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: Esta proposição visa declarar patrimônio cultural do Estado o café

produzido na região do Sul de Minas. O Estado de Minas, além de ser o maior

produtor brasileiro, é reconhecido como um dos principais expoentes nacionais do

café de qualidade. O café produzido no Sul apresenta uma característica peculiar, em

função do microclima da região, caracterizado por temperaturas amenas (entre 18ºC

e 20ºC), devido às elevadas altitudes de suas cadeias montanhosas (até 1.400

metros acima do nível do mar), o que faz produzir uma bebida em geral doce e

encorpada, de aroma frutado e acentuada acidez, o que é um diferencial.

A região ainda não tem demarcação regularizada para certificação de origem do

café produzido, mas organizações, como a Associação dos Produtores de Café da

Mantiqueira -Aprocam -, buscam essa providência em suas microrregiões, dentro da

área delimitada como sul de Minas. A solicitação de indicação geográfica para os
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produtores da Mantiqueira, entre eles os Municípios de Carmo de Minas, Cristina e

Santa Rita do Sapucaí, já foi feita ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial e

está em andamento. Outras cidades que se destacam, entre outras, na macrorregião

do sul do Estado, considerando-se produtividade e qualidade, são Alpinópolis,

Guaxupé, Itamogi, São Sebastião do Paraíso, São Tomás de Aquino, Três Pontas,

Varginha.

Esta proposição visa estimular o setor cafeeiro do Estado, em especial o produzido

na região Sul, que tem-se destacado na busca por uma melhor qualidade, além de

ser um reconhecimento, por parte do Estado, à importância socioeconômica da

produção cafeeira do sul de Minas e à sua singular qualidade, que tem merecido

numerosas premiações em diversos concursos do país.

Por todos esses fatores, conclamo os meus nobres pares a aprovarem esta

proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e da Cultura para parecer, nos

termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.259/2009

Institui o Dia Mineiro do Leoísmo no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído o Dia Mineiro do Leoísmo no Estado, a ser celebrado no dia

1º de dezembro.

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

Sala das Reuniões, 28 de abril de 2009.

Domingos Sávio

Justificação: O movimento Leo Clube foi criado pela Associação Internacional de

Lions Clubes, há mais de 50 anos, com o objetivo de inserir os jovens no trabalho

voluntário e despertar o espírito de liderança. Para dar mais visibilidade aos seus

trabalhos e divulgar as ações desenvolvidas pelos Lions Clubes de Minas Gerais,

estamos pleiteando a criação de um dia dedicado ao leoísmo mineiro.

O primeiro Leo Clube de Minas Gerais foi fundado em 1º/12/69, em Três Corações,

motivo pelo qual sugerimos essa data para a comemoração do Dia Mineiro do

Leoísmo.
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Hoje há uma divisão interna em três distritos Leo (LC4, LC12 e LB3), com mais de

50 Leo Clubes espalhados pela Região Metropolitana de Belo Horizonte, Campos das

Vertentes, Vale do Aço, Triângulo Mineiro, Norte de Minas. Enfim, em todas as

regiões das Minas Gerais existe um Leo Clube atuando em prol das comunidades

carentes e proporcionando melhorias na qualidade de vida de muitas famílias

atendidas por suas ações.

Portanto, conto com o apoio dos meus nobres pares para a aprovação desta

proposição.

- 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 3.260/2009

Dá a denominação de Presidente Tancredo de Almeida Neves ao Anel Rodoviário

de Montes Claros, também conhecido como Anel Rodoviário Norte, que liga a BR-135

à BR-251.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominado Presidente Tancredo de Almeida Neves o Anel

Rodoviário de Montes Claros, que liga a BR-135 à BR-251.

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

Sala das Reuniões, 28 de abril de 2009.

Gil Pereira

Justificação: O conhecimento é algo inerente e exclusivamente humano, não tem

nenhuma função especial. Com o que aprendemos desde crianças, conseguimos

discernir o bem do mal, o bom do ruim, a mentira da verdade. O homem, acima de

tudo, é um animal político, precisa viver junto ao seu semelhante, em sociedade e,

para dar alicerce a isso, precisa estabelecer uma concordância entre todos sobre

assuntos diferentes da vida.

Nesses momentos, surgem homens íntegros, honestos, que fazem da vida uma

trajetória de lutas e de articulações. Políticos que são bem mais que simples homens

públicos, são verdadeiros ativistas do bem-estar social. Destacam-se não por

conduzirem massas acéfalas, sem orientação, mas por terem o prazer de,

simplesmente, amarem o seu país e, ainda mais, o Estado onde nasceram. Tancredo
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de Almeida Neves foi um desses homens, um político na essência da palavra, um

espetacular articulador de integridade impecável. Amou o Brasil e declarou-se,

eternamente, apaixonado por Minas Gerais.

Quis o destino que ele nascesse na bela cidade de São João del-Rei, em 4/3/10.

Nela começou os seus estudos e, depois, foi para Belo Horizonte a fim de cursar a

Faculdade de Direito. Voltou para sua cidade natal, após completar sua formação

acadêmica, e, em 1935, foi eleito Vereador pelo Partido Progressista, chegando à

Presidência da Câmara Municipal. Logo depois, filiou-se ao Partido Nacionalista

Mineiro - PNM -; porém, com a decretação do Estado Novo por Getúlio Vargas, em

1937, teve extinto o seu mandato na Câmara, o que o forçou a retornar à carreira

advocatícia, exercendo, ao mesmo tempo, função empresarial no setor têxtil.

Em 1947, após a deposição de Vargas, Tancredo foi eleito Deputado Estadual pelo

Partido Social Democrático - PSD - e designado relator da Constituição mineira. Em

1950, foi eleito Deputado Federal. Seu grande aliado na época, Juscelino Kubitschek,

ganhou a eleição para Governador de Minas Gerais. Tancredo Neves foi membro da

coalizão que reconduziu Getúlio Vargas à Presidência do País. Licenciou-se do

mandato de Deputado e foi indicado para Ministro da Justiça, em 1953. Porém, com o

suicídio de Vargas, no ano seguinte, entregou o cargo. Assim, em 1955, foi nomeado

Presidente do Banco de Crédito Real pelo Governador Clóvis Salgado, que substituiu

Juscelino quando este se afastou do cargo para disputar a Presidência da República.

No ano seguinte, JK nomeou Tancredo para uma diretoria do Banco do Brasil, onde

ficou até 1958, quando foi empossado como Secretário da Fazenda pelo Governador

Bias Fortes.

Em 1960, foi derrotado na disputa pelo governo de Minas Gerais por Magalhães

Pinto, cabendo-lhe, dessa forma, a Presidência do Banco Nacional do

Desenvolvimento Econômico - BNDE -, precursor do BNDES. Após a renúncia de

Jânio Quadros, em 1961, articulou a instalação do parlamentarismo no Brasil,

evitando que João Goulart fosse impedido de assumir a Presidência por um golpe

militar. Tancredo Neves foi o primeiro e único Primeiro-Ministro do País, entre 7/9/61

e 26/6/62, pacificando os ânimos políticos nacionais. Renunciou para disputar as

eleições e foi eleito para o seu segundo mandato como Deputado Federal.
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Tancredo foi opositor moderado do regime militar de 1964 e entrou para o

Movimento Democrático Brasileiro - MDB -, já que os militares acabaram com o

pluripartidarismo e implantaram o bipartidarismo, em que o partido da situação era a

Aliança Renovadora Nacional - Arena. Assim, foi reeleito para o Congresso em 1966,

1970 e 1974. Em 1978, foi eleito Senador por Minas Gerais e, com a reforma política

feita pelo Gen. João Figueiredo, aglutinou os moderados do MDB e da Arena e

fundou, em 1980, o Partido Popular - PP -, do qual foi Presidente. Em 1982,

incorporou o PP ao PMDB. Alçado a Vice-Presidente Nacional deste Partido, foi eleito

Governador do Estado.

Em 26/11/83, 10 Governadores de oposição exigiam o restabelecimento de eleições

diretas para Presidente da República. No dia seguinte, 10 mil pessoas reuniram-se

em um comício pró-diretas na Capital paulista, fato que se repetiria entre janeiro e

abril de 1984 num evento que passaria à história como o movimento das Diretas Já,

frustrado pela rejeição da emenda Dante de Oliveira.

Os Governadores do PMDB e do PDT, diante da possível eleição do paulista Paulo

Maluf, do PDS, apoiado pelos militares, indicaram o nome de Tancredo Neves, tendo

como Vice o maranhense José Sarney, para formar a chapa oposicionista na disputa

do Colégio Eleitoral que indicaria o Presidente da República. Assim, a chapa

Tancredo–Sarney foi eleita, respaldada, também, pelo sucesso dos comícios pelas

“Diretas Já”. Essa vitória, recebida com entusiasmo pela população, foi - e continua

sendo - uma das mais complexas e bem-sucedidas operações políticas da história

política nacional.

Tancredo foi submetido a uma agenda extenuante, articulando apoios no

Congresso Nacional e entre os Governadores de Estado, além de viajar ao exterior;

porém, vinha sofrendo fortes dores estomacais e não se submeteu a cirurgia,

aconselhada por médicos próximos, porque temia que o fato de que tivesse que

passar por período de resguardo tão proximamente à posse fizesse com que os

militares voltassem ao poder. Infelizmente, na véspera de sua posse, no dia 14/3/85,

sucumbiu às dores abdominais e foi internado, às pressas, no Hospital de Base, em

Brasília.

Assim, José Sarney, seu Vice, assumiu a Presidência, aguardando pela melhora e
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volta de Tancredo ao posto maior da República. Porém, seu estado clínico agravou-

se e, no dia 26/3/85, foi transferido para o Hospital das Clínicas de São Paulo,

passando por sete intervenções cirúrgicas. No entanto, às 22h23min do dia 21/4/85,

morreu Tancredo Neves, com infecção generalizada, aos 75 anos.

Houve grande comoção nacional, especialmente porque Tancredo seria o primeiro

Presidente civil depois de mais de 20 anos de ditadura militar. O País promoveu um

dos maiores funerais da história nacional. Calcula-se que, entre São Paulo, Brasília,

Belo Horizonte e São João del-Rei, mais de 2 milhões de pessoas tenham visto o

cortejo fúnebre.

“Quero falar uma coisa / adivinha onde ela anda / deve estar dentro do peito / ou

caminha pelo ar.” A música “Coração de Estudante”, de Milton Nascimento, marcou e

simbolizou a despedida do povo brasileiro e, especialmente, do mineiro ao maior

político que já houve. Tancredo Neves expressou o seu ideal de vida política e social

e entrou na alma e coração dos mineiros com uma simples frase: “Mineiros, o

primeiro compromisso de Minas é com a liberdade”.

Levando em conta que, em 2010, será comemorado o centenário de nascimento de

um dos maiores expoentes da política brasileira, Tancredo de Almeida Neves, este

projeto de lei tem como objetivo prestar-lhe uma singela homenagem, dando a

denominação de Presidente Tancredo Neves ao Anel Rodoviário de Montes Claros,

também conhecido como Anel Rodoviário Norte, que liga a BR-135 à BR-251. Mais

que um homem público, Tancredo foi um ativista que amou a liberdade, o Brasil e,

principalmente, Minas Gerais.

- 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 3.261/2009

Declara de utilidade pública o Projeto Esporte Solidário, com sede no Município de

Viçosa.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Projeto Esporte Solidário, com sede

no Município de Viçosa.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 28 de abril de 2009.

Hely Tarqüínio

Justificação: Fundado em 30/6/2005, o Projeto Esporte Solidário tem por objetivos,

conforme definição estatutária, proporcionar a difusão de civismo e de cultura física,

principalmente futebol, e realizar reuniões e divertimento de caráter sociocultural.

Seus Diretores são pessoas idôneas e não são remunerados pelo exercício de suas

funções, como atesta a Presidente da Câmara Municipal de Viçosa, e como vem

expresso no § 2º do art. 1º do estatuto do Projeto.

Também por disposição estatutária (art. 1º, § 3º), em caso de dissolução da

entidade, seus bens serão doados a instituição de caráter amador, sem fins

lucrativos, no Município de Viçosa.

A entidade está inscrita no CNPJ sob nº 09.205.919/0001-96 e vem realizando um

trabalho relevante junto à comunidade, difundindo e apoiando as práticas esportivas e

as atividades culturais.

Foi declarada de utilidade pública municipal, em 20/12/2007, pela Lei nº 1859/2007.

- 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 3.262/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária, Filantrópica, Educativa,

Beneficente e Evangélica do Bairro Jardim Teresópolis, com sede no Município de

Betim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Educativa, Beneficente e Evangélica do Bairro Jardim Teresópolis, com sede no

Município de Betim.

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

Sala das Reuniões, 28 de abril de 2009.

Ivair Nogueira

Justificação: A Associação Comunitária, Filantrópica, Educativa, Beneficente e
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Evangélica do Bairro Jardim Teresópolis é uma entidade civil, sem fins lucrativos,

legalmente constituída, que promove atividades de cunho assistencial e educativo, de

combate à fome e à pobreza, de proteção da saúde da família, de inserção de

assistidos no mercado de trabalho, além de outras atividades culturais e desportivas

de interesse da comunidade.

Conforme documentação apresentada, entendemos que a entidade atende aos

requisitos da legislação em vigor, especialmente da Lei nº 12.972, de 27/7/98,

alterada pela Lei nº 15.430, de 3/1/2005.

Em face do exposto, conto com o apoio dos nobres pares 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 3.263/2009

Dá a denominação de Prefeito José Boaventura Leite Jr. ao trecho da rodovia MG-

0925 entre a BR-135 e a sede do Município de Morro da Garça.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominado Prefeito José Boaventura Leite Jr. o trecho da Rodovia

MG-0925 compreendido entre a BR-135 e a sede do Município de Morro da Garça.

Art 2º - O Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais - DER-MG

providenciará a colocação, no local, de placas indicativas com o nome da rodovia.

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

Sala das Reuniões, 28 de abril de 2009.

Sávio Souza Cruz

Justificação: Após a emancipação do Distrito de Morro da Garça pela Lei nº 2.764,

de 30/12/62, o novo Município de Morro da Garça teve como primeiro Prefeito o Sr.

José Boaventura Leite Jr., cuja administração marcou a história da cidade.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.264/2009
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Declara de utilidade pública a Associação Cultural Comunitária de Santa Rita de

Jacutinga, com sede no Município de Santa Rita de Jacutinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Santa Rita de Jacutinga, com sede no Município de Santa Rita de Jacutinga.

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

Sala das Reuniões, 28 de abril de 2009.

Alberto Pinto Coelho

Justificação: A Associação Cultural Comunitária de Santa Rita de Jacutinga tem

como finalidades desenvolver atividades socioculturais, visando à melhoria das

condições da coletividade, e defender a democratização dos meios de comunicação

e, especialmente, a criação da rádio daquela comunidade.

Para a consecução de seus objetivos, a entidade promove atividades educacionais

de formação geral e informação; incentiva a participação, organização e solidariedade

em movimentos comunitários; divulga a importância e a necessidade do amplo

acesso da população aos meios de comunicação.

Diante da importância de suas atividades, esperamos contar com o apoio dos

nobres pares à aprovação deste projeto de lei, que declara essa entidade de utilidade

pública.

- 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 3.265/2009

Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário do

Amante Só, com sede no Município de Santa Rita de Jacutinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento

Comunitário do Amante Só, com sede no Município de Santa Rita de Jacutinga.

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

Sala das Reuniões, 28 de abril de 2009.

Alberto Pinto Coelho
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Justificação: Visando ao desenvolvimento econômico e social da Comunidade do

Amante Só, foi criado, no Município de Santa Rita de Jacutinga, o Conselho de

Desenvolvimento Comunitário do Amante Só.

No intuito de concretizar sua finalidade, a entidade desenvolve ações para

identificar e analisar os problemas locais, assim como meios para solucioná-los;

contribuir para o fomento e racionalização das atividades agropecuárias; promover o

aperfeiçoamento do processo produtivo sustentável; buscar os melhores preços para

os produtos e menores custos para os insumos; integrar seus beneficiários no

mercado de trabalho; promover a cidadania e a defesa do meio ambiente; divulgar o

esporte e a cultura, por meio de eventos diversificados como torneios esportivos e

leiteiro, atividades de lazer, festivais e exposições de trabalhos manuais.

Diante da importância de suas atividades, que muito contribuem para a melhoria da

qualidade de vida nessa comunidade, esperamos contar com o apoio dos nobres

pares à aprovação deste projeto de lei, que declara essa entidade 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 3.266/2009

Declara de utilidade pública a Corporação Musical Nossa Senhora do Carmo, com

sede no Município de Arcos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Corporação Musical Nossa Senhora

do Carmo, com sede no Município de Arcos.

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

Sala das Reuniões, 28 de abril de 2009.

Wander Borges

Justificação: A Corporação Musical Nossa Senhora do Carmo é uma entidade civil,

sem fins lucrativos, fundada em 19/5/98, com o escopo de promover a prática da arte

musical e o seu aperfeiçoamento, meditante retretas e apresentações públicas. A

análise das ações executadas pela entidade revela que a difusão da música é
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desenvolvida paralelamente com a melhoria da qualidade de vida da comunidade,

uma vez que ministra cursos de música a crianças, adolescentes e adultos da região,

bem como promove apresentações gratuitas com a finalidade de incentivar a

divulgação das manifestações culturais. As ações de musicalização desenvolvidas

pela entidade objetivam despertar e desenvolver o gosto pela música, estimulando e

contribuindo com a formação de crianças e adolescentes carentes. É de notar, ainda,

que as atividades de propagação da música decorrem da realização de palestras,

intercâmbios culturais com entidades congêneres, apresentações gratuitas,

participações em procissões, quermesses, festas juninas, carnavais e demais eventos

folclóricos.

A música é constituída basicamente por uma sucessão de sons e silêncio

organizada ao longo do tempo, sendo considerada uma manifestação cultural e

humana e, por muitos, uma forma de arte. Ressalte-se que, a música não se restringe

a mera associação de sons e palavras, ao revés, configura um diferencial nos

processos de aprendizado, pois desperta o indivíduo para um mundo mais prazeroso

e satisfatório, que repercute no intelecto e no corpo, facilitando o aprendizado e a

socialização das crianças.

Uma vez cumpridos pela entidade todos os requisitos legais, contamos com o apoio

desta Casa para o reconhecimento do nobre trabalho por ela desenvolvido.

- 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 3.267/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Alto Vila Rica e Adjacências,

com sede no Município de Sabará.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária Alto Vila Rica

e Adjacências, com sede no Município de Sabará.

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

Sala das Reuniões, 28 de abril de 2009.

Wander Borges
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Justificação: A assistência social está presente em diversas políticas públicas,

envolvendo, em seus processos tático-operativos, ações de entidades públicas e

privadas que visem contribuir para a redução do alto grau de desigualdade social com

que o país convive.

Em 10/6/2006, foi fundada a Associação Comunitária Alto Vila Rica e Adjacências,

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de natureza beneficente e de

promoção social.

A entidade tem os objetivos de zelar pelo bem comum do bairro; buscar a constante

melhoria da qualidade de vida; atuar junto às autoridades públicas na defesa dos

interesses dos moradores da região; apoiar os eventos de interesse da comunidade;

realizar seminários, congressos, feiras; promover o desenvolvimento social e humano

da comunidade; combater as desigualdades sociais e econômicas.

Como visto, a entidade presta relevantes serviços à comunidade, uma vez que

desenvolve ações que visam atender às crescentes demandas das pessoas em

situação de vulnerabilidade social ou econômica.

Pacífico é o fato de que a associação busca a construção de uma sociedade mais

democrática, com alternativas de desenvolvimento que promovam a inclusão social

com justiça, sustentabilidade do meio ambiente e universalização dos direitos sociais,

culturais, ambientais, civis e políticos.

Diante do exposto, contamos com o apoio desta Casa para o reconhecimento do

nobre trabalho desenvolvido pela entidade.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.268/2009

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

Conceição do Rio Verde – Apae de Conceição do Rio Verde –, com sede nesse

Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais de Conceição do Rio Verde – Apae de Conceição do Rio Verde –, com
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sede nesse Município.

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

Sala das Reuniões, 28 de abril de 2009.

Antônio Júlio

Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Conceição do

Rio Verde encontra-se em pleno e regular funcionamento há mais de um ano,

cumprindo suas finalidades estatutárias e sociais no que concerne às atividades

assistenciais, beneficentes e filantrópicas.

A Apae tem por finalidade promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas

com deficiência, em especial deficiência mental, buscando assegurar-lhes o pleno

exercício da cidadania. Além disso, busca estimular a realização de estatísticas,

estudos e pesquisas em relação à causa da pessoa com deficiência, propiciando o

avanço científico e a permanente formação dos profissionais e voluntários que atuam

na Associação.

A sua Diretoria é constituída por pessoas de reconhecida idoneidade, que

desenvolvem atividades voluntárias. Assim, a Associação atende aos requisitos legais

para concessão do título de utilidade pública. Pela importância, contamos com o

apoio dos pares à aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 3.622/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Associação de Câmaras de Vereadores da

Microrregião do Circuito das Águas - Avemag - pela comemoração do seu 20º

aniversário. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 3.623/2009, da Deputada Maria Lúcia Mendonça, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Sr. Ataulfho Alves Júnior pela comemoração do

centenário de nascimento de seu pai, Ataulfo Alves, músico, compositor e sambista. (-

À Comissão de Cultura.)

Nº 3.624/2009, do Deputado Ruy Muniz, em que solicita seja formulado voto de
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congratulações com a rede Record Minas de Televisão pelo 18º ano de sua

fundação. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 3.625/2009, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências para reconhecer, em caráter de

urgência, as funções de direção de unidade escolar, coordenação e assessoramento

pedagógico, exercidas por professores, para efeitos da aposentadoria especial,

conforme dispõe a Lei Federal nº 11.301, de 2006, e acórdão referente à ADI nº

3.772, publicado pelo Supremo Tribunal Federal. (- À Comissão de Administração

Pública.)

Nº 3.626/2009, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Estado de Educação pedido de providências para regularização do

repasse de recursos financeiros com vistas à aquisição de gêneros alimentícios para

a merenda escolar destinada aos jovens e adultos matriculados nos Centros de

Educação Continuada - Cesecs - e nos Postos de Educação Continuada - Pecons -

do Estado. (- À Comissão de Educação.)

Nº 3.627/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Comandante-Geral da PMMG pedido de providências para coibir a

suposta atuação de agentes de transporte clandestino na região do Aeroporto

Internacional de Confins.

Nº 3.628/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja enviado ao

Chefe da Polícia Civil pedido de providências para designação de um delegado titular

para atuar exclusivamente em Confins.

Nº 3.629/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Comandante-Geral da PMMG e ao Chefe da Polícia Civil pedido de

providências para apuração de denúncias sobre atuação de milícias armadas no

Distrito de Tavares, no Município de Confins. (- Distribuídos à Comissão de

Segurança Pública.)

Nº 3.630/2009, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

à Agência Nacional de Aviação Civil - Anac - pedido de providências para

formalização da decisão de que o Aeroporto da Pampulha não será utilizado para

operações com aeronaves que não atendam à Portaria nº 993/2007, da Anac. (- À
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Comissão de Transporte.)

Nº 3.631/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico sugestão, no âmbito da

Ação 4472 - Ações Estratégicas para Cadeias Produtivas e Arranjos Produtivos

Locais, de adoção dos procedimentos que menciona, relativos aos Municípios de Ubá

e região, São João Nepomuceno e região, Santo Antônio do Monte e Nova Serrana.

Nº 3.632/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Presidente do BDMG pedido de providências para a concessão de

incentivos a empresas que desenvolvam ações de responsabilidade social

juntamente com a sociedade civil, com o objetivo de promover a capacitação

profissional, gerar produção e renda, promover a qualidade da educação e investir no

diagnóstico social. (- Distribuídos à Comissão de Turismo.)

Nº 3.633/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Presidente da Gasmig pedido de providências com vistas ao

desenvolvimento de campanha de esclarecimento à população local sobre o

funcionamento e as normas de segurança de gasodutos. (- À Comissão de Minas e

Energia.)

Nº 3.634/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao DER-MG pedido de providências com vistas à realização de estudos

sobre a viabilidade de implantação de ferroanel para o transporte de carga nas

regiões Central e Alto Paranaíba, por meio de parceria público-privada - PPP -, a fim

de proporcionar o escoamento da produção, aliviando as rodovias no entorno de Belo

Horizonte.

Nº 3.635/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhada sugestão ao DER-MG de inclusão da Região Centro-Oeste na Ação

4518 - Conservação de Rodovias Estaduais e Federais Delegadas - desse programa,

com vistas à construção de barragens de contenção de águas pluviais no trecho da

MGT entre Tapiraí e a BR-354, Rodovia Sebastião Vicente de Paula.

Nº 3.636/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhada sugestão ao DER-MG de inclusão da Região do Rio Doce na Ação

4076 - Implantação, Pavimentação e Recuperação de Acessos Municipais e Vias
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Urbanas - desse programa, com vistas à pavimentação asfáltica do acesso à

Penitenciária Francisco Floriano de Paula, em Governador Valadares. (- Distribuídos

à Comissão de Transporte.)

Nº 3.637/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Copasa-MG pedido de providências com vistas à destinação de mais

recursos para coleta e tratamento de esgoto, bem como para abastecimento de água

em Santa Bárbara do Monte Verde, na Zona da Mata. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 3.638/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT - pedido de

providências com vistas à realização de estudos para a criação de norma que

estabeleça a obrigação de se cobrirem os vagões que transportam minério.

Nº 3.639/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao DER-MG pedido de providências com vistas à construção de mais

acostamentos nas rodovias.

Nº 3.640/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja enviado

pedido de providências ao DER-MG para a realização de estudos objetivando a

melhoria do trecho próximo ao trevo de São José da Lapa, com vistas à redução do

número elevado de acidentes seguidos de morte.

Nº 3.641/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhada sugestão à Secretaria de Transportes de adoção dos seguintes

procedimentos, no âmbito do Programa Aeroportuário de Minas Gerais - Proaero:

inclusão da Região Jequitinhonha e Mucuri na Ação 1197 - Ampliação e Construção

de Aeroportos; alteração da regionalização na Ação 1197 - Ampliação e Construção

de Aeroportos, com inclusão do Triângulo Mineiro e redistribuição de metas física e

financeira provenientes do Noroeste, com vistas à construção de um terminal e à

pavimentação do aeroporto do Município de Monte Alegre; alteração da

regionalização na Ação 1197 - Ampliação e Construção de Aeroportos, com inclusão

do Triângulo Mineiro, com vistas à construção de aeroporto em Tupaciguara; estudos

sobre a inclusão dos Municípios de Buenópolis e Janaúba no programa.

Nº 3.642/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja enviada

ao DER-MG sugestão de adoção dos seguintes procedimentos, no âmbito da Ação
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4218 - Fiscalização e Controle de Velocidade - Funtrans - do Programa de Aumento

da Capacidade e Segurança dos Corredores de Transporte: alteração da

regionalização para inclusão do Triângulo Mineiro, com vistas à instalação de

dispositivo de controle de velocidade, com o objetivo de melhorar as condições do

trânsito de veículos, com foco na segurança viária, integrando engenharia rodoviária

e educação para o trânsito na BR-452, nas imediações do perímetro urbano de

Tupaciguara (Bairros São Cristóvão e Jardim do Lago); alteração de regionalização

para inclusão do Triângulo Mineiro, com vistas à instalação de redutores de

velocidade com radar no perímetro urbano de Tupaciguara, na BR-452.

Nº 3.643/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja enviado

pedido de providências à Secretaria de Transportes com vistas a que sejam

realizados estudos sobre a viabilidade da implantação de trem suburbano (Veículo

Leve sobre Trilhos - VLT) entre os Municípios de Montes Claros e Capitão Enéias,

para transporte de passageiros, aproveitando-se os trilhos existentes.

Nº 3.644/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja enviado

pedido de providências à Secretaria de Transportes com vistas a que sejam

realizados estudos para implantação do programa Links Estruturantes, a fim de

pavimentar as estradas do Norte de Minas que menciona. (- Distribuídos à Comissão

de Transporte.)

Nº 3.645/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado pedido de providências à Secretaria de Desenvolvimento Social com

vistas à expansão, a partir de 2009, do Programa Poupança Jovem para todas as

regiões do Estado, prioritariamente nas localidades de maior vulnerabilidade social.

Nº 3.646/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado pedido de providências à Secretaria de Educação com vistas a que

viabilize a formação de parcerias com os governos federal e municipal para

proporcionar sustentabilidade logística e financeira aos programas de alimentação

escolar e de distribuição de livros didáticos voltados ao ensino médio.

Nº 3.647/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado pedido de providências à Secretaria de Educação com vistas à

distribuição de livros didáticos de ensino médio às bibliotecas públicas municipais do
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Estado.

Nº 3.648/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita sejam

encaminhados pedidos de providência às Secretarias de Educação, de

Desenvolvimento Social e de Esportes e da Juventude com vistas a que sejam

promovidas atividades artístico-culturais, no âmbito dos programas que menciona,

visando à formação integral dos estudantes.

Nº 3.649/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado pedido de providências à Secretaria de Esportes e da Juventude com

vistas a que se criem mecanismos de incentivo à participação dos alunos da rede

municipal de ensino, em especial os da Região Leste, nas atividades desenvolvidas

no Centro da Juventude de Minas Gerais.

Nº 3.650/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado pedido de providências à Secretaria de Esportes e da Juventude para

que seja oferecido, no âmbito da Ação 4270 - Promoção do Desporto de Rendimento

-, do Programa 149 - Incentivo ao Desporto, apoio técnico e financeiro ao treinamento

de técnicos e atletas dedicados à modalidade esportiva do atletismo. (- Distribuídos à

Comissão de Educação.)

Nº 3.651/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado pedido de providências à Secretaria de Turismo com vistas a que, no

desenvolvimento da Ação 4017 - Estruturação e Promoção da Estrada Real -, do

Programa 016 - Destinos Turísticos Estratégicos -, sejam realizados eventos

ciclísticos no roteiro Estrada Real. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 3.652/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado pedido de providências à Secretaria de Esportes e da Juventude com

vistas a que sejam incentivados a prática do ciclismo entre os jovens e o uso da

bicicleta como meio de transporte.

Nº 3.653/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado pedido de providências à Secretaria de Esportes e da Juventude com

vistas a que, na metodologia aplicada à Ação 1174 - Aprimoramento do Esporte

Escolar -, do Programa 027 - Minas Olímpica -, seja dada ênfase à modalidade da

ginástica. (- Distribuídos à Comissão de Educação.)
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Nº 3.654/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado pedido de providências à Secretaria de Saúde com vistas a que sejam

desenvolvidas ações voltadas à prevenção da aids e à melhora da qualidade do

atendimento dos portadores de HIV-aids, conforme o previsto na Ação 4208 -

Promoção da Ações de DST-HIV-Aids.

Nº 3.655/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado pedido de providências à Secretaria de Saúde para que seja

implantado um hospital regional de urgência e emergência em Juiz de Fora.

Nº 3.656/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado pedido de providências à Secretaria de Saúde para que a central de

regulação da região seja fortalecida.

Nº 3.657/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado pedido de providências à Secretaria de Saúde com vistas a que seja

oferecido apoio para a melhoria da qualidade da atenção primária na região.

Nº 3.658/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado pedido de providências à Fhemig com vistas a que seja implantado

serviço de urgência e emergência no prédio onde funcionava o pronto-atendimento da

rede Fhemig, em Barbacena.

Nº 3.659/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado pedido de providências à Secretaria de Saúde com vistas a que seja

implantado serviço de radioterapia em Barbacena, para atender à Macrorregião

Centro-Sul. (- Distribuídos à Comissão de Saúde.)

Da Comissão de Participação Popular em que solicita seja realizado fórum de

debates, envolvendo as esferas federal, estadual e municipal, com intermediação da

Assembleia Legislativa, por meio da sua Comissão de Transporte, sobre melhoria do

transporte coletivo e diminuição do tráfego de veículos na Região Metropolitana de

Belo Horizonte.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Délio

Malheiros e Zezé Perrella.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de
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Administração Pública e de Participação Popular e do Deputado Hely Tarqüínio.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Braulio Braz.

O Deputado Braulio Braz - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

telespectadores da TV Assembleia, membros da imprensa presentes, a todos, boa

tarde. É um prazer ocupar esta tribuna para discursar sobre tão querida cidade que

comemora seu aniversário de emancipação política. Lelpoldina é próxima de minha

cidade natal, Muriaé, e de grande importância para o Estado de Minas Gerais. Por

isso, tenho muita satisfação em ter uma estreita relação com a população daquela

cidade, principalmente por meio de seu ilustre Prefeito, Bené Guedes, eleito na última

disputa municipal, que, na vida política, se uniu a um distinto grupo de pessoas de

nossa região que dedicaram e dedicam suas vidas a buscar condições melhores para

seus semelhantes. No dia 27 de abril, ontem, decorreram 155 anos desde a

emancipação política de Leopoldina, que surgiu ainda no tempo imperial, quando

Minas Gerais era uma província e tinha como Presidente Francisco Vasconcelos.

Vale lembrar as palavras do Hino de Leopoldina, que diz: “Como um sorriso de

mulher, / Como um anseio de menina, / Surgiu no seio da terra / Esta formosa

Leopoldina”.

Sabe-se, porém, que, antes mesmo de sua fundação, aquele local era habitado por

índios puris, que contribuíram, da sua maneira, com a história e a cultura de

Leopoldina. Antiga aldeia dos índios, as terras do atual Município de Leopoldina

foram desbravadas por tropeiros, no século XIX, em busca de terras férteis. Fixaram-

se às margens do Córrego Feijão Cru, surgindo assim um povoado. Naquela época,

por volta de 1830, o povoado recebia o nome do córrego. Hoje se vê o nível de

desenvolvimento de Leopoldina. O povoado cresceu inicialmente com o cultivo da

cafeicultura, e, em 1854, foi criado o Município de Leopoldina, desmembrando-se do

Município de Mar de Espanha. Já em 1861, sua sede foi elevada a cidade.

Atualmente é um polo de serviços da região, que muitas pessoas utilizam, inclusive

de Municípios vizinhos. A cidade possui três instituições de ensino superior, sendo

uma delas federal. Lá existe um importante setor industrial e agropecuário, que

contribui, de maneira significativa, para o PIB do Estado, o que se mostra importante,
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principalmente em momentos de crise global como a que atravessamos.

Leopoldina está consolidada economicamente e muito bem administrada por nosso

querido Prefeito e estimado amigo, Bené Guedes, que obteve uma brilhante vitória

em outubro último, quando das eleições municipais. O povo de Leopoldina está muito

bem representado pelos ilustres Vereadores, além de Secretários Municipais e muitos

outros que contribuem, cada um a sua maneira, para o desenvolvimento do

Município. Vejo Leopoldina com um futuro brilhante e acredito, sinceramente, em

muitas melhorias até 2012 - e muitas também depois disso. Sem dúvida é uma cidade

com uma bonita história e um futuro promissor. De 27/4/1854 até a presente data,

muitas personalidades contribuíram para o desenvolvimento da cidade, tanto na

política como na arte e na história. Na seara das artes, não há como deixar de citar o

poeta, famoso pela originalidade, que, em fins de 1913, se mudou para Leopoldina.

Augusto dos Anjos tornou-se um dos poetas mais lidos do País, sobrevivendo às

mutações da cultura e a seus diversos modismos como um fenômeno incomum de

aceitação popular. No Centro da cidade, localiza-se o Museu Espaço dos Anjos,

construção do século XIX, onde viveu o poeta.

Na política, foram tantos os nomes, que corro o risco de não mencionar alguns

importantes, mas não posso deixar de citar alguns, como o Senador José Monteiro

Ribeiro, que, com seu irmão, Dr. Custódio Junqueira, foi responsável pela construção

do Hospital de Leopoldina, atual casa de caridade daquele Município, além da

construção do Ginásio Leopoldinense. Não posso deixar de citar o Dr. Ormeo

Junqueira Botelho, ex-Deputado Federal, responsável, como engenheiro, pela

construção da Catedral de Leopoldina e do ginásio, além de ser o fundador da

Companhia Força e Luz Cataguazes-Leopoldina. Não nos podemos esquecer de

nosso ex-Presidente interino da República, Sr. Carlos Coimbra da Luz, que teve uma

passagem rápida na Presidência e passou também pela Presidência da Câmara de

Leopoldina. E o Dr. Clóvis Salgado Gama, natural daquela cidade, Vice-Governador

mineiro da época de Juscelino Kubitschek. Quando este renunciou ao mandato para

disputar a Presidência da República, em 1955, aquele assumiu até o fim do mandato.

Com a vitória de Juscelino para a Presidência, Clóvis tornou-se Ministro da Educação

e Cultura.
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Não posso deixar de mencionar o atual Prefeito de nossa Capital, também nascido

em Leopoldina, Márcio Lacerda, que é um brilhante administrador e se mostra um

ótimo Prefeito, decorridos os 100 primeiros dias de seu mandato. Contribuições de

personalidades como as citadas fazem um Município deixar de ser um povoado,

como no tempo em que era chamado de São Sebastião do Feijão Cru, para se tornar

uma potência regional, que é a atual realidade de Leopoldina.

Hoje, no aniversário da emancipação desse Município, quero enaltecer o povo

leopoldinense, cujo futuro enxergo próspero e muito promissor, principalmente por

poder contar em sua administração com pessoas que amam a cidade e estão na

busca de construir um novo tempo em Leopoldina. Essa minha esperança se

fundamenta na certeza que tenho de ser Leopoldina um Município destinado a

progredir sempre para o conforto e bem-estar do seu povo, para o próprio

desenvolvimento e a grandeza de Minas Gerais. Mais uma vez, valendo-me das

palavras de seu hino, escrito pelo Cônego Gerardo Naves, digo: “Leopoldina nasceu

para vencer e ser como um padrão. Por isto esta cidade é grande por tradição”.

Retirado dos versos do ilustre poeta Augusto dos Anjos, que residiu em Leopoldina,

repito e acredito que ecoa nos ouvidos leopoldinenses o seguinte: “Mocidade,

portanto, ergue o teu grito, / sirva-te a crença de fanal bendito, / salve-te a glória no

futuro - avança!”.

Parabéns, minha querida Leopoldina. Parabéns a todos que a construíram e

continuam a construir a cada dia, com a história e sua identidade, transformando esse

belo Município numa cidade que faz a diferença. Gostaria, Sr. Presidente, para

finalizar, de manifestar o meu carinho aos mais de 50 mil habitantes que sempre nos

prestigiaram e a todos que têm a missão de guiar essa cidade para um futuro cheio

de prosperidade e desenvolvimento. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria Lúcia Mendonça.

A Deputada Maria Lúcia Mendonça* - Boa tarde a todos os companheiros

Deputados e Deputadas que se encontram aqui para a nossa reunião ordinária. É

com muito prazer que venho a esta tribuna para, primeiramente, parabenizar todas as

sogras, pois hoje é o Dia da Sogra. Como sou uma excelente sogra, acredito que

todas as sogras também são.
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Quero também parabenizar os nossos trabalhadores mirins, que na semana

passada tiveram também o seu dia, e dizer-lhes o quanto engrandecem o trabalho

nesta Casa Legislativa. Estamos recebendo aqui também alunos - não sei se de uma

escola municipal, estadual ou particular. São alunos do Colégio Padre Machado que

estão nos visitando. Sejam bem-vindos, meninos e meninas. É com muita alegria que

os recebemos aqui hoje para que conheçam e vejam o que é o trabalho de uma

Deputada e de um Deputado.

Na semana passada, cinco momentos importantes marcaram a minha vida de

parlamentar. A convite do Sr. Luiz Cláudio Costa, Exmo. Reitor da Universidade

Federal de Viçosa - UFV -, fomos a Viçosa para participar de um fato inédito. A

Universidade estava inaugurando a Casa dos Prefeitos, Deputado Carlin Moura, uma

grande iniciativa da Universidade para uma interface com a realidade municipal. Na

verdade, a UFV entendeu que tem de extrapolar o papel de geradora de

conhecimento para os Municípios. A Casa dos Prefeitos foi instalada e devidamente

montada numa casa que, anteriormente, era uma das casas dos professores. A Casa

conta com o gerenciamento de uma excelente professora que coordena os seus

trabalhos. A Universidade tem como objetivo atender aos Municípios em suas

demandas e projetos, principalmente nos dias de hoje, em que os Municípios, com a

baixa do FPM, com todas as dificuldades e acúmulo de compromissos, às vezes não

têm recursos para fazer os projetos em busca de uma vida melhor para a

comunidade, melhor qualidade de vida. A faculdade tem agora 12 estagiários em

seus cursos específicos para esse fim, os quais estarão nos Municípios ajudando as

prefeituras em seus projetos. A grande palavra, Deputado Eros Biondini, dessa Casa

dos Prefeitos é inclusão; eles estão desenvolvendo uma política inclusiva. Durante a

minha fala, que me foi dada num momento oportuno quando estive lá, verifiquei a

presença de muitos Prefeitos, Deputados Federais e Estaduais, além de alunos,

como sempre com suas reivindicações. Vimos uma liberdade muito grande do Reitor,

que deu a palavra aos alunos. Vivenciamos, naquele momento, que os jovens que

estavam ali e que trabalharão nessa Casa poderão até ser despertados para uma

consciência político-partidária e, futuramente, ser os Deputados Federais, Estaduais,

quem sabe Governadores ou Presidente da República. Mas é preciso que eles
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entendam que a política é a ciência do bem comum e está diretamente ligada a esse

trabalho.

Além da geração dos resultados positivos para os Municípios, também é esperado

e de fundamental importância o capital intelectual vocacionado. Até disse ao Reitor

que na UFV, Universidade magnífica, uma das melhores do Brasil, se respira um

ambiente intelectualizado. Aquelas cabeças pensantes, aqueles alunos totalmente

adaptados aos dias de hoje serão muito importantes para os Municípios; não só para

o Município, o Prefeito, mas para os próprios Vereadores.

O Deputado Carlin Moura (em aparte)* - Ilustre Deputada Maria Lúcia Mendonça,

Presidente da Comissão de Educação desta Casa, cumprimento também os nossos

jovens cidadãos mirins que, ao visitarem a Assembleia Legislativa, começam a

exercer a sua cidadania.

Deputada Maria Lúcia Mendonça, cumprimento V. Exa. pela oportunidade que teve

de comparecer à inauguração desse importante projeto na cidade de Viçosa. Estive

há pouco tempo com o Reitor Luiz Cláudio Costa, que me expôs o objetivo do projeto

Casa dos Prefeitos. Na oportunidade, parabenizo também o Reitor e toda a

comunidade de Viçosa pela importante iniciativa. A Casa dos Prefeitos, ao ser

inaugurada na UFV, é exemplo vivo do importante papel que a universidade pública

brasileira tem que exercer hoje: abrir a academia para o apoio às comunidades, às

prefeituras, aos Prefeitos. Percebemos que há vários projetos de que muitas vezes as

prefeituras não conseguem participar porque não têm a devida assistência, a devida

orientação.

Ao criar a Casa dos Prefeitos, o Reitor está abrindo a Universidade para o que há

de mais essencial: a prestação de serviço à comunidade. Então, quero felicitar V.

Exa., o Reitor Luiz Cláudio, os Prefeitos que compareceram, o nosso Ministro Patrus

Ananias, que também estava presente, o Secretário Executivo do Ministério do

Esporte, pela importância do evento. Parabenizo V. Exa. por representar a

Assembleia de Minas no evento.

A Deputada Maria Lúcia Mendonça* - Obrigada, Deputado Carlin Moura. Há mais

dois assuntos que precisam ser tratados aqui. Trata-se de outro momento fantástico.

Parece que, realmente, a política está tomando outro aspecto. Deputado André
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Quintão, realizamos o “1º Seminário de Vereadores da Zona da Mata”, em Rio Novo.

Havia um número enorme de Câmaras Municipais presentes. Também participamos

desse evento discutindo o tema “O valor das comissões”, para que os Vereadores se

sintam altamente responsáveis pelos assuntos desenvolvidos pelas comissões. Esse

foi também um momento excelente. Dali, com certeza, sairão exemplos para que as

nossas Câmaras Municipais, os nossos Vereadores entendam que o ato de legislar é

muito importante: é o principal ato do Legislativo.

Publicamente, quero parabenizar o Pe. Ronaldo, Prefeito de Manhumirim, onde

também estivemos, pela inauguração do ginásio poliesportivo. Hoje moro em

Cataguases e já morei bastante tempo em Muriaé. Manhumirim é a cidade onde

nasci, minha terra natal, que me recebeu tão bem no meu nascimento e agora

também em minha visita. Quero, mais uma /vez, dizer publicamente que o Pe.

Ronaldo construiu um ginásio poliesportivo com recursos do Município. Imaginem,

numa época como esta, um Prefeito realizar um trabalho tão bonito pelo esporte de

Manhumirim.

Encerrando o meu pronunciamento, quero registrar um outro momento vivenciado

por mim e pelo Deputado Federal Vítor Penido, que também estava comigo em Ponte

Nova. Fomos à formatura de 120 jovens, que se estavam formando na Guarda Mirim.

São jovens altamente preparados para trabalhar nas empresas, no serviço público, os

quais têm como grande benefício a carteira já assinada. Naquele momento disseram

que eles já estavam com o primeiro emprego definido e decidido. O trabalho de

Sebastião Cinqüenta é muito importante. Ele é um senhor de Ponte Nova imbuído do

ideal do bem-viver na comunidade. Ele faz um trabalho voluntário, com a ajuda da

Prefeitura, dos Vereadores, da Polícia Militar e do Corpo de bombeiros. Todos

estavam lá para que aqueles 120 jovens entendessem, e entenderam, que são

importantíssimos para a comunidade. Como representantes da Assembleia

Legislativa, a nossa presença é muito importante, pois conhecemos bem de perto a

Zona da Mata mineira, seus problemas e seus sucessos, a fim de que nós, como a

primeira mulher Deputada Estadual da Zona da Mata, possamos fazer, como é o

nosso objetivo, uma integração entre esta Casa, as Prefeituras Municipais, a

comunidade e as Câmaras Municipais. Esse foi um final de semana altamente
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enriquecedor. Espero que outros tão bons quanto esse sucedam-se daqui para a

frente. Muito obrigada, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Mosconi.

O Deputado Carlos Mosconi* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, demais presentes,

telespectadores da TV Assembleia, venho a esta tribuna nesta tarde para abordar,

ainda que preliminarmente, a febre suína, que está preocupando o mundo inteiro e

começa agora a preocupar o nosso país, uma vez que já temos 12 casos suspeitos

no Brasil, sendo três em Minas Gerais. Abordo o assunto, Sr. Presidente, porque ele

realmente merece o nosso comentário. Longe de mim posicionar-me de forma a gerar

grande preocupação, tendo em vista que a situação é inicial - e todos esperamos que

pare por aí. Existem iniciativas das autoridades sanitárias de todo o mundo para que

a doença seja contida, especialmente nos países de origem, sem gerar o transtorno

que em alguns momentos parece gerar.

Sr. Presidente, tive hoje um contato bastante profícuo com a Secretaria de Saúde e

pude observar com detalhe as medidas que vêm sendo tomadas para que a doença

seja bem contida, bem avaliada por todos, não vindo a se grassar em Minas Gerais,

como, lamentavelmente, seria esperado. Todos nós sabemos que essa doença é

provocada por um vírus e é equivocadamente denominada febre suína porque

realmente tem contato com os suínos, mas isso não significa que quem produz a

carne corre algum risco. Ao contrário, não existe essa possibilidade, uma vez que o

vírus é transmitido por saliva, tosse, respiração, proximidade entre as pessoas ou

contaminação do ar, principalmente em locais de maior aglomeração. Tal doença

poderá trazer um grande prejuízo aos criadores de suínos do Brasil e de todo o

mundo, de forma absolutamente equivocada, uma vez que não reside aí a origem

maior do problema.

Quero ouvir com atenção o Deputado Fahim Sawan, parlamentar muito ligado à

área de saúde, médico experiente, que milita em laboratórios. Temos a certeza de

que tem informações preciosas para nos oferecer.

O Deputado Fahim Sawan (em aparte)* - Obrigado pelo aparte, Sr. Presidente e

Deputado Carlos Mosconi. Também pactuo com a sua preocupação.
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Acredito que trazer o tema para ser debatido na Assembleia nesse momento é de

suma importância, porque realmente estamos vendo que começa a haver um medo

generalizado, e muitas vezes infundado e equivocado em várias circunstâncias, como

V. Exa. está dizendo. No Brasil temos 12 suspeitas, 3 delas em Minas Gerais, mas

ainda não temos nenhum caso concreto. V. Exa. disse com muita propriedade que

essa gripe não é transmitida pela carne de porco, mas apenas e tão simplesmente de

pessoa para pessoa e por fluidos orais.

Sem repetir tudo o que V. Exa. já disse, com o que concordo, queria dizer mais uma

coisa que nos preocupa nesse momento. Estamos em plena campanha de vacinação

contra a gripe, e muitas pessoas estão confundindo a gripe com a gripe suína. Muitos

estão preocupados com a vacina da gripe. Essa vacina pode ou não conter a gripe

suína? Essa é outra interrogação. A gripe suína, pelo que estamos tentando

esclarecer, é derivada de três mutações: da gripe humana, da gripe aviária e da

própria gripe suína, que, volto a dizer, não é transmitida pela carne. Nessa

composição da vacina atual contra a gripe - que é modificada ano após ano, por isso

temos de tomá-la todos os anos -, a contemplação dessa gripe pode ou não estar

sendo contemplada nessa vacina porque tem resquícios de DNA.

O Deputado Carlos Mosconi* - E V. Exa. viu algum risco no uso da vacina?

O Deputado Fahim Sawan (em aparte)* - De maneira nenhuma. Muito pelo

contrário. Estou aqui pedindo esse aparte para dizer que todos têm de se vacinar.

O Deputado Carlos Mosconi* - Acho que agora o momento é mais propício ainda

para a vacinação.

O Deputado Fahim Sawan (em aparte)* - Exatamente. Era essa a mensagem que

gostaria de deixar, dizendo que esse tema que V. Exa. menciona aqui com tanta

propriedade foi muito bem lembrado.

O Deputado Carlos Mosconi* - Agradeço o seu aparte. Como eu disse, V. Exa. traz

aqui uma contribuição muito importante, reforçando o incentivo para que as pessoas

tomem a vacina da gripe. Já que os sintomas da gripe comum e da gripe suína são

semelhantes, esse seria inclusive um fator de defesa.

O Deputado Fahim Sawan (em aparte)* - Têm identidade genética, inclusive.

O Deputado Carlos Mosconi* - Então é mais importante ainda que as pessoas,



____________________________________________________________________________
1065

principalmente as mais idosas, façam o uso da vacina, porque ficarão fora do risco e

da suspeita.

Queria acrescentar, meu caro Presidente, que a Secretaria tem tomado algumas

atitudes. O Brasil está precavendo-se em relação a isso. Fui informado hoje de que

tivemos no Estado três casos suspeitos: um casal que veio de Cancún e uma outra

pessoa que veio de Nova Iorque. Os sintomas já regrediram, mas o resultado dos

exames, que vem da Fundação Oswaldo Cruz do Rio de Janeiro, ainda não chegou.

Portanto ainda não existe um diagnóstico. Possivelmente eles não estão com a

doença, mas a confirmação se dará com o resultados dos exames. Hoje vieram para

o Brasil sete missionários mexicanos que vieram dar aula em uma escola infantil.

Passaram incógnitos no aeroporto do Rio de janeiro e foram abordados na rodoviária

de Belo Horizonte, sendo levados para uma casa onde ficarão numa espécie de

quarentena, mesmo que não estejam - e, segundo consta, eles não estão -

apresentando nenhum sintoma até este momento. É importante que fiquem lá em

uma posição de mais resguardo, a fim de que não haja a criação de uma situação de

suspeita. Foi muito importante essa medida, porque mostra o interesse das

autoridades no problema.

Apenas para acrescentar, meu caro Deputado Fahim Sawan, todos os aeroportos

de Minas Gerais estão sendo fiscalizados pelas autoridades sanitárias, inclusive o

aeroporto da sua terra, Uberaba, em razão da exposição que ocorre agora no início

do mês.

O aeroporto de Uberaba também está sendo alvo da Vigilância Sanitária do Estado.

Está tomando medidas, portanto, para trazer segurança a sua cidade, Deputado

Fahim Sawan.

O Deputado Fahim Sawan (em aparte)* - Deputado Carlos Mosconi, em 1981

tivemos um surto de meningite viral em Uberaba exatamente em função do

aglomerado de pessoas que ocorre na época da exposição de gado zebu. Há,

portanto, uma preocupação maior ainda nesses locais de aglomeração. É, portanto,

um ato de prudência da Secretaria de Saúde tomar essas precauções.

O Deputado Carlos Mosconi* - A prevenção se faz necessária em razão do

momento que sua cidade está vivendo. Gostaria, portanto, de alertar nossos
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telespectadores da TV Assembleia para o fato de que a situação está sob controle no

Brasil. Estamos fora do grupo de países de risco, poucos até agora; se não me

engano, México, Estados Unidos, Canadá, Espanha e Nova Zelândia.

Enfim, é bom que todos estejam alerta para o assunto. É importante que as

autoridades sanitárias estejam plenamente conscientes dessa questão e que as

medidas preventivas possam manter o problema à distância do Brasil.

O próprio Embaixador do Brasil no México, numa entrevista a uma rede de

televisão, informava ser mais aconselhável que as pessoas que tivessem de ir ao

México nos próximos dias adiassem a viagem, se possível, a fim de não correrem o

risco desnecessário de deparar com um país que é realmente o maior afetado pela

gripe suína.

Então, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, são considerações que

gostaria de fazer porque tivemos, nos anos 20 do século passado, uma epidemia

universal, a gripe espanhola, que dizimou milhões de cidadãos. Chegou ao Brasil e

matou, aliás, o Presidente da República à época, Rodrigues Alves. Naturalmente que

esses fatos não se comparavam, por não ter nada a ver uma coisa com a outra. No

entanto, é bom que as autoridades sanitárias do Brasil tenham condições, recursos

para as medidas preventivas. Competência para isso elas têm. É preciso que haja

uma estrutura e um interesse em combater essa doença, que é grave, pois aonde ela

chega causa problemas gravíssimos. Há um percentual de mortes em casos

detectados. Hoje, 6% a 7% dos pacientes que adquirem a doença vão a óbito.

Esperamos que esse percentual não cresça. É importante que o Brasil tenha

consciência dessa realidade.

Faço essa ressalva, meu caro Presidente Deputado Hely Tarqüínio e Deputada

Maria Lúcia Mendonça, que está na Mesa, em razão da precariedade do nosso

sistema de saúde, que vive às voltas com as maiores dificuldades para tudo, de toda

ordem e de toda a espécie. É preocupante o fato de que chegue ao Brasil uma

doença como essa. Vêm-nos à mente algumas perguntas. Será que o Brasil terá

condições de combater com segurança, com competência, com estrutura, uma

doença dessa gravidade? Essa é uma questão que temos de expor, pois essa é a

realidade que estamos vivendo. No Brasil, algumas doenças que estavam
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erradicadas voltaram. Cito aqui os casos da dengue e da febre amarela. Hoje temos

epidemia de dengue em vários lugares do Brasil. Precisamos, portanto, fazer essas

observações e essa cobrança às autoridades sanitárias do Brasil. É preciso conter

essa doença. Nem de longe podemos correr o risco de conviver com uma doença

dessa gravidade.

Era esse o alerta que gostaria de fazer desta tribuna, Sr. Presidente, e era o que

tinha a dizer. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, Deputado Hely Tarqüínio, Sras.

Deputadas, Srs. Deputados, telespectadores que acompanham os trabalhos da

Assembleia. A Assembleia analisará em Plenário, dentro de alguns dias, a indicação

feita pelo Sr. Governador do Estado do ocupante do cargo de Diretor-Geral da

Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Estamo-nos

referindo ao nome do Prof. José Osvaldo Guimarães Lasmar.

O Prof. Lasmar, conhecido de todos, foi escolhido pelo Governador mediante lista

tríplice apresentada pelo Conselho Deliberativo da Região Metropolitana de Belo

Horizonte, e o seu nome foi referendado por uma comissão especial constituída para

essa finalidade, da qual tive a honra de participar.

Inicialmente, registro que essa Agência da Região Metropolitana foi criada pela Lei

Complementar nº 107/2009, aprovada por esta Assembleia Legislativa, e integra um

novo arranjo institucional para a nossa Região Metropolitana e colar metropolitano. A

Região Metropolitana de Belo Horizonte é composta por 34 Municípios, e o colar

metropolitano compõe-se dos Municípios vizinhos às cidades que integram a Região

Metropolitana, num total de 14 Municípios. Portanto, a Agência terá como escopo de

atuação 48 Municípios, com um universo superior a 5 milhões de mineiros e mineiras.

Esse novo arranjo foi aprovado por esta Assembleia Legislativa no ano de 2006,

com as Leis Complementares nºs 88 e 89/2006, que também preveem a constituição

da Assembleia Metropolitana e do Conselho Deliberativo. A Agência terá um caráter

técnico e executivo, com objetivos de planejamento, regulação urbana e apoio à

execução de políticas públicas de interesse comum, ou seja, são algumas áreas de
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atuação que extrapolam a realidade ou a dinâmica apenas do Município.

Queria começar este pronunciamento ressaltando a importância do papel da

Agência Metropolitana. Ela terá, entre outras atribuições, a função de elaborar o

Plano Diretor Metropolitano. Sabemos que muitas questões relacionadas ao dia a dia

do cidadão requerem soluções que não dependem apenas de cada Município. Em

uma verdadeira conurbação, como a que existe na Grande BH, é absolutamente

imprescindível a formulação de soluções integradas e coletivas numa perspectiva não

apenas de desenvolvimento econômico ou urbano, mas de desenvolvimento

integrado, de modo a levar-se em conta o desenvolvimento econômico, urbano, social

e ambiental. Trata-se de associar questões como a mobilidade do cidadão

metropolitano, que depende de um transporte com integração metropolitana; a coleta,

o tratamento e a destinação final de resíduos sólidos, o lixo; o saneamento ambiental,

a bacia do Rio das Velhas, a despoluição da Lagoa da Pampulha, o cuidado com os

nossos mananciais, com a água consumida na Região Metropolitana, a preservação

de ecossistemas, a APA Sul, a nossa Serra da Moeda e tantos outros espaços que

devem ser protegidos.

Há a questão do nosso Barroco, ainda presente em algumas das cidades que

integram a Região Metropolitana, e a questão do desenvolvimento social. Sabemos

que a Região Metropolitana, no seu interior, comporta profundas desigualdades

sociais. Basta pensarmos na situação do nosso vizinho Município de Ribeirão das

Neves, os seus indicadores sociais, os seus desafios. Há a questão da gestão

territorial, os loteamentos clandestinos, a regularização fundiária. Temos desafios no

âmbito da habitação.

O governo federal acaba de lançar o programa “Minha Casa, Minha Vida”, que vai

construir moradias para 1 milhão de famílias. No caso de Belo Horizonte, por

exemplo, não existe terreno disponível para que essas moradias, em grande escala,

sejam construídas. Teremos de buscar soluções em âmbito metropolitano.

Poderia aqui mencionar várias outras áreas, como, por exemplo, a da poluição do

ar. Hoje o cidadão mora em uma cidade, trabalha em outra e muitas vezes estuda em

uma outra; atravessa Municípios no seu deslocamento diário, consome a água que

tem nascente ou afluente em outro Município ou o curso d’água poluído por outro
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Município. Há a questão do esgoto sanitário.

Então, é óbvio que as saídas para tantos desafios dependem de soluções

formuladas em âmbito metropolitano, mas essas soluções dependem de

planejamento integrado, dependem sobretudo da construção de uma consciência

coletiva e metropolitana. E esse é um papel político da Agência de Desenvolvimento

da Região Metropolitana que evidencia o papel estratégico do Plano Diretor

Metropolitano, o qual leva em consideração as realidades municipais, os planos

diretores já aprovados em cada Município. Mas é fundamental que esse plano seja

elaborado com legitimidade política. Não podemos deixar que a Agência

Metropolitana seja mais um órgão de formulação de excelência - até pela

competência que, tenho certeza, terão os seus quadros -, que seja mais um órgão

elaborador de diagnósticos ou de documentos bem construídos, sistematizados. Já

temos um acúmulo de diagnósticos nas várias áreas da nossa Região Metropolitana.

Precisamos de uma incidência objetiva na realidade, nos projetos em curso, nas

intervenções urbanas, na preservação ambiental. Temos de ter um plano diretor que

estabeleça o local para onde será destinado o resíduo sólido da Região

Metropolitana. Queremos saber como preservaremos a Serra da Moeda, a área de

proteção ambiental do Vetor Sul, que conflita com a atividade minerária e que vive

uma expansão imobiliária acelerada. Queremos saber sobre questões objetivas do

trem metropolitano, do anel rodoviário, do outro anel que tem prevista a sua

implantação. Queremos saber onde serão construídas as habitações do PAC da

Habitação. Queremos saber sobre as medidas efetivas para atingir a Meta 2010,

relativa à Bacia do Rio das Velhas.

Queremos saber como enfrentar a questão social do emprego e da geração de

renda. Para isso, a Assembleia Metropolitana e o Conselho Deliberativo têm um papel

fundamental, assim como têm os Prefeitos dos Municípios integrantes - 34 da Região

Metropolitana e 14 do colar metropolitano -, o Governador de Estado, o Vice-

Governador e os gestores de órgãos federais com atuação no âmbito metropolitano,

como, por exemplo, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU -, para citar

apenas um exemplo.

Espero, Sr. Presidente, que a responsabilidade da Assembleia Legislativa e de seus
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integrantes nesse novo arranjo institucional seja compartilhada. Que a Agência

cumpra efetivamente seu papel. Que o cidadão de BH e da Região Metropolitana

tenha uma mobilidade melhor, uma preservação ambiental melhor, com uma

qualidade ambiental adequada, uma geração de renda maior, uma empregabilidade

maior. Nesse aspecto, o papel da Agência é fundamental.

Para concluir, Sr. Presidente, farei considerações sobre o nome indicado pelo

Conselho Deliberativo e referendado pela Comissão Especial. O Conselho

Deliberativo apresentou três excelentes nomes ao Governador, e este escolheu e

encaminhou a esta Casa o nome do Prof. José Osvaldo Guimarães Lasmar.

O Prof. Lasmar tem uma trajetória de 28 anos de prestação de relevantes serviços

públicos na academia, nos órgãos de gestão metropolitana, nos órgãos ambientais e

nas fundações. Enfim, é uma pessoa talhada para o exercício dessa importante

função à frente da Agência Metropolitana. Tenho certeza de que o Prof. Lasmar terá

condição de iniciar essa nova etapa no planejamento e na ação metropolitana, se

tiver o apoio institucional, operacional e político de todas as instâncias aqui

mencionadas.

Ele terá a companhia, como Vice-Diretor, do ex-Vereador de Belo Horizonte José

Lincoln Magalhães, também uma figura atuante na cidade de Belo Horizonte. Fui seu

colega por bons anos na Câmara Municipal, onde acompanhou toda a legislação de

BH, seu plano diretor, sua Lei de Uso e Ocupação do Solo. Tenho certeza de que o

Prof. Lasmar, o ex-Vereador José Lincoln Magalhães e os demais Diretores terão

todas as condições de levar à frente os objetivos estratégicos dessa Agência, que

tem por missão planejar e executar funções de interesse comum.

Mas repito, Sr. Presidente, não queremos que seja mais uma tentativa de ação

metropolitana. Os problemas são urgentes, passaram do tempo de ser enfrentados. É

preciso resgatar esse passivo urbano, econômico, social e ambiental da nossa

Região Metropolitana. Para isso, reitero, é necessária uma consciência metropolitana.

É preciso que cada Município compreenda que deve pensar além das suas fronteiras,

que deve enxergar os objetivos não apenas a curtíssimo prazo, ou com base na

situação do seu caixa ou da sua receita imediata. É preciso pensar a médio e longo

prazos, numa perspectiva de desenvolvimento metropolitano que compreenda os
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aspectos econômico, urbano, social e ambiental, de modo a implementar um modelo

de gestão absolutamente sustentável para estas e para as futuras gerações. Muito

obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Quero cumprimentar a todos e a todas e dizer que,

mais uma vez, como é de praxe, tivemos um final de semana muito movimentado.

Estivemos em um ato em Manhuaçu, onde estavam presentes várias lideranças

políticas, como o Vice-Prefeito de Belo Horizonte, Roberto Carvalho, o Deputado

Durval Ângelo, o Secretário Municipal da Prefeitura de BH, o ex-Prefeito Fernando

Pimentel, o Deputado Federal Miguel Correia Júnior, vários Vereadores e entidades,

em um ato para discutir a crise e as saídas para ela, com as ações do governo Lula.

Estivemos também nas cidades de São João e Manhumirim. Nesta, participamos da

inauguração do pólo esportivo. Gostaria de mandar um abraço ao Prefeito dessa

cidade, que está fazendo realmente um trabalho belíssimo, o Pe. Ronaldo,

queridíssimo da população, que faz um trabalho voltado para as pessoas que mais

precisam. Apesar de ter poucos recursos, a cidade está muito bonita. Aliás acho que

o Padre faz até milagre na sua administração. Ele peregrina atrás de recursos, seja

aqui em Belo Horizonte, seja em Brasília. É um exemplo de administrador o Pe.

Ronaldo, Prefeito de Manhumirim.

Também participamos, no domingo, da Peixada do Bonfim, em Contagem. Fizemos

a panfletagem no Mineirão, na final entre Cruzeiro e Atlético. E ontem participamos,

eu e os Deputados Carlin Moura, Durval Ângelo e Carlos Gomes, do lançamento do

livro de José Prata de Araújo, em Contagem, em evento muito concorrido. O livro “Um

novo olhar sobre Minas Gerais”, uma opinião alternativa, com as duas visões que

polarizam o PT de Minas Gerais. Fala de várias verdades, que não vemos muito por

aí. Uma grande reflexão, um estudo profundo em relação aos índices econômicos e

aos projetos sociais desenvolvidos pelo governo de Minas, que realmente estão

aquém das necessidades da população. Trata-se de um grande relato histórico.

Ele fez também o lançamento de outro livro, que fala sobre a cidade de Contagem e

suas mudanças nos últimos anos. Gostaria de parabenizar José Prata de Araújo, que
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realmente lançou dois livros que levam muito à reflexão. Há muitos dados para que

possamos realmente fazer uma análise, um comparativo em relação à atuação do

atual governo aqui em Minas Gerais. E também em relação a Contagem, ao

Município de Contagem. Parabéns, José Prata, autor de várias publicações

relacionadas com os direitos do povo, como previdenciários, do consumidor. É

realmente uma coleção de livros ligados ao direito do cidadão. Queremos pedir ao

José Prata verificar a possibilidade de fazer uma publicação, para que a população de

Minas Gerais conheça mais seus direitos.

Estou aqui com alguns dados relativos à tarifa de energia de Minas Gerais. Fizemos

todo um levantamento, um estudo dos últimos anos. Vimos qual o percentual de

reajuste que teve a conta de luz só no governo Aécio, que foi de mais de 100% de

aumento, índice muito acima da inflação. Falamos da campanha vitoriosa pela

redução da tarifa de energia em Minas Gerais. Em 56 anos, no ano passado houve a

primeira redução na história da Cemig, uma redução de 17%. Fizemos um abaixo-

assinado com mais de meio milhão de assinaturas. Fizemos uma campanha

belíssima que ganhou todo o Estado de Minas Gerais. Recebemos propostas que

foram encaminhadas pela população, que realmente estava revoltada e indignada

com o valor alto da energia elétrica em Minas Gerais. Falamos também sobre o índice

do ICMS em Minas Gerais. A cobrança por dentro do ICMS chega a 42%.

O ICMS mais caro do Brasil é o cobrado no Estado de Minas Gerais. Fizemos todo

um histórico e levantamento e vamos apresentá-lo no nosso “site” para estudos e

pesquisas. Quem quiser saber o índice de reajuste pedido pela Cemig para este ano

poderá consultar nosso “site”. Vocês nem imaginam quanto a Cemig pediu de

aumento. Ela pediu 32%. Esse foi o aumento pedido pela Cemig para a conta de luz

para este ano. Um valor totalmente desproporcional, sem lógica nenhuma. Estava na

planilha de custo da Cemig a solicitação de 32% de aumento.

Estivemos em Brasília, na Aneel, e os únicos representantes de Minas Gerais

fomos eu e o Deputado Federal Elismar Prado. Não havia mais ninguém, nem mesmo

o Presidente do Conselho de Defesa do Consumidor da Cemig, o que nos levou à

suspeita de que o referido Presidente estivesse mancomunado. Isso porque a função

dele, como Presidente do Conselho, é defender o consumidor e o povo de Minas
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Gerais. Mas, ao contrário, para defender a Cemig, na Aneel, havia muitas pessoas:

muito advogado, muito técnico e Diretor, mas, para defender o povo, nem o

Presidente do Conselho do Consumidor da Cemig estava presente. Realmente, é

uma atitude muito suspeita o fato de nem o Presidente do Conselho estar presente no

momento de se definir o índice da conta de luz para o ano de 2009. Para defender o

povo, só havia eu e o Deputado Federal Elismar Prado.

Em Brasília efetivamente intervimos, isto é, pedimos a palavra para a apresentação

de documentos e de estudos técnicos que fizemos no objetivo de questionar a

planilha da Cemig e os gastos que ela havia solicitado para custos operacionais, em

torno de R$140.000.000,00, o que é muito dinheiro para custo operacional. Nós

questionamos e conseguimos impedir que a Cemig tivesse esse êxito de 32% de

aumento, um verdadeiro absurdo, um verdadeiro abuso. O reajuste médio para as

residências ficou em 4,89%, ou seja, abaixo da inflação. Na verdade, nem precisava

haver aumento por causa dos lucros e mais lucros da Cemig, dos recordes e recordes

de lucros que a Cemig bate a cada ano. Demonstramos isso por meio de estudos

técnicos, fizemos a nossa proposta, e o reajuste ficou abaixo da inflação. Foi mais

uma vitória que mostra o quanto é importante mobilizar-nos. A população tem de ter

mecanismos para reivindicar seus direitos. Não podemos ficar calados. Do contrário,

os poucos direitos que temos, infelizmente, irão por água abaixo. O sistema está aí

para defender quem tem mais dinheiro, defender o capital. Então, é muito importante

fazer essa defesa de maneira muito firme. Esse foi o nosso posicionamento na

reunião da Aneel. Ficamos felizes em ter as nossas propostas acatadas.

Enfim, tenho em mão estudo completo mostrando de que forma deverão ocorrer os

reajustes e as revisões, a fim de permitirmos que a tarifa de energia seja justa para os

consumidores e definirmos uma tarifa suficiente para cobrir os custos do serviço com

os níveis de qualidade estabelecidos pela Aneel. Por falar em qualidade, é importante

lembrar que a energia da Cemig está ruim, muito ruim. Não pode haver uma ventania,

um temporal, que a rede cai mesmo, demorando três, quatro, cinco dias para religar o

sistema. A qualidade da energia da Cemig é péssima.

Outro dia, estava com o Deputado Almir Paraca na cidade de São Francisco - o

Deputado se lembra muito bem disso -, na rádio comunitária, quando a energia caiu.



____________________________________________________________________________
1074

Ficamos assustados, sem saber o que estava acontecendo, mas o radialista nos

informou que aquilo era normal, que a energia caía toda semana. Aliás, no dia

anterior, ele nos disse, a energia caiu por volta das 23 horas e só foi restabelecida no

dia seguinte. Quem sofre com isso são os comerciantes, os produtores de leite. Aliás,

em Belo Horizonte, também tivemos problemas num hospital, que ficou paralisado. O

mesmo ocorreu com o trânsito, em razão de problemas com os semáforos. A energia

da Cemig é de péssima, péssima, péssima, péssima qualidade e cara, cara, cara,

muito cara, e o ICMS é o mais caro do Brasil.

O Deputado Almir Paraca (em aparte) - Nobre Deputado Weliton Prado, gostaria de

cumprimentá-lo e parabenizá-lo pelos pronunciamentos que têm orientado e tornado

pública uma atuação exemplar em todo o Estado de Minas Gerais, à altura da história

e das melhores tradições do PT em Minas e no Brasil.

Gostaria também de falar da nossa preocupação com o programa Luz para Todos.

Temos insistido nesse ponto porque sabemos que interiorizar o desenvolvimento

passa por disponibilizar energia elétrica para quem mora no campo, no meio rural e

no interior. Infelizmente, precisamos usar da transparência com todo o público

assistido pela Cemig no Estado de Minas. Não é possível conviver com essa situação

de um programa tão importante como o Luz para Todos, previsto para ser concluído

até 2008 e estendido até 2010. Todo o plano de ação da maior subsidiária do Estado,

que alcança quase 800 dos seus 853 Municípios, não garante o pleno atendimento de

toda a demanda já cadastrada e validada no Estado. E, novamente, as regiões mais

atingidas ou aquelas não beneficiadas serão o Norte de Minas, os Vales do

Jequitinhonha e do Mucuri e a minha região, o Noroeste de Minas.

Portanto, Deputado Weliton, já assinamos juntos um requerimento solicitando

audiência pública para esclarecer esses pontos na Comissão de Assuntos Municipais

e contamos com seu apoio e dedicação para obtermos essas informações da Cemig

e podermos orientar todo cidadão do Estado que ainda aguarde o atendimento do Luz

para Todos. O que queremos, de fato, é o pleno atendimento. Mas, se isso não for

possível, que a Cemig pelo menos se digne a informar com precisão e não deixe mais

de 50 mil pessoas iludidas, acreditando que serão atendidas por esse programa de

universalização da energia elétrica, que, infelizmente, do jeito que as coisas estão
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caminhando, não chegará a todos e vai deixar mais de 50 mil desassistidos no final

do ano que vem. Obrigado.

O Deputado Weliton Prado* - Agradeço ao Deputado Almir Paraca e sou

testemunha do seu empenho. Realizamos diversas audiências sobre o programa Luz

para Todos, outra questão que não podemos mais aceitar, pois, em duas etapas,

foram feitas pouquíssimas ligações. Essa audiência será fundamental, e os Diretores

deverão vir aqui para justificar por que não estão cumprindo sua palavra de garantir

as religações prioritárias no Noroeste de Minas, no Vale do Jequitinhonha e no Norte

de Minas. Isso não está acontecendo da maneira colocada, foram feitas

pouquíssimas ligações, que não resolverão o problema. A questão é muito séria, a

Cemig deve rever seu posicionamento, e, com lucros fabulosos, não há justificativa

de não garantir a ligação que transforma a vida das pessoas. Só quem não tem

energia sabe a dificuldade que passa no dia-a-dia, quem tem filhos, os produtores

rurais com leite para resfriar. O Luz para Todos é fundamental, e o Deputado Almir

Paraca está de parabéns por insistir nesse ponto. Temos que insistir mesmo, e a

Cemig tem que resolver esse problema.

Como estava dizendo sobre reajustes e revisões, devem ocorrer de que forma?

Compreendemos que a tarifa de energia deve ser justa para os consumidores e

definida o suficiente para cobrir custos e qualidade dos serviços, que é muito

pequena. No nosso estudo minucioso, levantamos vários pontos questionando por

que a população de Minas paga caro pelos serviços oferecidos de forma precária. A

Cemig ganha muito, tem lucros abusivos. A distribuição dos lucros aos acionistas, ao

invés de distribuir aos consumidores, é uma contradição. Agora a Cemig está dizendo

que a tarifa dos quatro últimos anos teve uma redução porque distribuiu os lucros. É

uma solução que estamos pedindo há muito tempo porque, na realidade, isso não

acontece. Nossa luta continuará. Cobraremos do Governador a redução do ICMS em

Minas Gerais. E a questão da Copasa está “pegando”. Em todo o Estado de Minas

Gerais um grande número de Vereadores e entidades estão-nos procurando. Podem

procurar nosso gabinete, que daremos sustentação do ponto de vista técnico e

jurídico.

Só para finalizar, gostaria de dizer que continua valendo a liminar da Justiça que
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impede o aumento do valor da conta d’água da Copasa, uma das tarifas mais caras

do Brasil. E a Copasa joga o esgoto sanitário nos rios e nos lagos, poluindo o meio

ambiente, os nossos mananciais. Um exemplo é a Lagoa da Pampulha. Mas

acontece isso em todo o Estado de Minas Gerais.

Nossa luta continuará com muita firmeza, em defesa do povo e dos consumidores.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Padre João.

O Deputado Padre João* - Sr. Presidente, uma saudação a V. Exa., assim como

aos colegas Deputados e Deputadas. Cumprimento também o Vereador Glêdston, de

Governador Valadares, eleito pelo PV. A ele a nossa saudação. Ao saudar o

Vereador Glêdston, cumprimento a Prefeita Elisa Costa, que foi nossa Líder,

Deputada competente e que muito contribuiu para o Parlamento mineiro.

Sr. Presidente, tenho agora apenas 3 minutos e 20 segundos para a minha fala. Em

rápidas palavras, quero falar da alegria que tivemos ontem, Deputada Maria Tereza

Lara, numa reunião das bancadas mineira, paulista e gaúcha, em Porto Alegre. É um

trabalho extra, não é institucional, mas, pelo mandato e tarefa que temos, é urgente

fazermos esse debate político para esclarecer ao povo mineiro e estender ao povo

brasileiro a nota de que em Minas Gerais há disputa de dois projetos: um com a

atenção ao ser humano, à questão social e à questão ambiental, uma economia

solidária; e outro que privilegia o capital, uma lógica economicista. O econômico é

importante, mas, quando o econômico opera pelo econômico, perde o sentido.

Quero aprofundar meu pronunciamento tendo em vista o Dia do Trabalhador,

porque vemos que, infelizmente, o capitalismo não está caindo, mas a lógica

neoliberal está em crise. Neoliberalismo é usar o ser humano como instrumento do

lucro. Muitas empresas estão agindo assim. Enquanto o trabalhador foi útil e garantia

o lucro, ele tinha valor. Basta o início da crise, o primeiro a ser descartado é o

trabalhador.

Estou fazendo, na verdade, a introdução de um debate, um discurso que quero

fazer antes de 1º de maio, para mostrar como o trabalhador e a trabalhadora vêm

sendo tratados na crise, que sociedade queremos, e aprofundar ainda o projeto que o

PT, com vários outros partidos, defende para o Brasil e para cada Estado, e qual é a
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lógica de outro projeto que já houve em âmbito nacional.

Por mais que alguns queiram ou digam que são próximos os projetos, se fizermos

uma análise mais bem-aprofundada, veremos a grande distância. De fato, um é a

presença do Estado. Investe-se, sim, no Estado, porque este é importante. É preciso

um Estado presente em cada Município e zona rural. Em cada canto deste país e

deste Estado, necessitamos de saúde, educação, assistência técnica e assistência no

âmbito social. Esse é o Estado forte de que precisamos. É preciso haver

investimento. Este Estado será forte quando se investir na pessoa. Portanto esta é a

introdução de um pronunciamento. Em vista do tempo, Sr. Presidente, finalizo-o e

agradeço a V. Exa.

* - 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.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Administração Pública - aprovação, na 4ª Reunião

Extraordinária, em 23/4/2009, dos Projetos de Lei nºs 2.882/2008, do Deputado

Dalmo Ribeiro Silva, e 3.096/2009, do Governador do Estado; e de Participação

Popular - aprovação, na 8ª Reunião Ordinária, em 23/4/2009, das Propostas de Ação

Legislativa nºs 589, 691, 765, 766 e 867/2008, na forma de requerimentos

apresentados; 814/2008, na forma de projeto de lei apresentado; e rejeição das

Propostas de Ação Legislativas nºs 601, 607, 608, 650, 652, 692, 764, 800, 802, 816,

830, 842, 854, 855, 856, 871, 876 e 898/2008, de autoria popular (Ciente. Publique-

se.).

Despacho de Requerimentos
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- A seguir, são deferidos pelo Sr. Presidente, cada um por sua vez, nos termos do

inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do Deputado Zezé Perrella

solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 3.182/2009 (Arquive-se o

projeto.); e, nos termos do inciso VII do art. 232, c/c o art. 141 do Regimento Interno,

requerimento do Deputado Délio Malheiros solicitando a inclusão em ordem do dia do

Projeto de Lei nº 1.782/2007.

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Votação do Requerimento nº 3.054/2008, da Comissão de

Defesa do Consumidor, em que solicita seja encaminhado ao Secretário de Fazenda

pedido de informações sobre as providências tomadas por esse órgão em relação às

conclusões do relatório final da CPI que apurou, entre 2001-2002, os mecanismos de

formação do preço do leite no comércio e na indústria em Minas Gerais. A Mesa da

Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do Substitutivo nº 1, que

apresenta. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto,

aprovado o Requerimento nº 3.054/2008 na forma do Substitutivo nº 1. Oficie-se.

Votação do Requerimento nº 3.081/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em

que solicita seja encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de cópia do

Relatório Final da Corregedoria da Secretaria que apurou a situação do Centro Sócio-

Educativo de Juiz de Fora. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do

requerimento. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Votação do Requerimento nº 3.084/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em

que solicita seja encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de informações

sobre o funcionamento do Plantão Interinstitucional da Infância e Juventude em Minas

Gerais e, especificamente, no Município de Juiz de Fora. A Mesa da Assembleia

opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As Deputadas e

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

Oficie-se.

Votação do Requerimento nº 3.214/2009, do Deputado Wander Borges, em que

solicita seja encaminhado ao Diretor-Presidente da Copasa-MG pedido de
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informações acerca da possibilidade de implantação do sistema de abastecimento de

água na região de São Sebastião de Maquiné, no Município de Lagoa Santa. A Mesa

da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do Substituto nº 1,

que apresenta. Em votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto,

aprovado o Requerimento nº 3.214/2009 na forma do Substitutivo nº 1. Oficie-se.

Votação do Requerimento nº 3.274/2009, do Deputado Carlin Moura, em que

solicita seja encaminhado ao Diretor-Geral do DER-MG pedido de informações a

respeito do início das obras de asfaltamento da estrada que liga Peçanha até o

entroncamento da estrada que liga Coroaci a Virgolândia. A Mesa da Assembleia

opina pela aprovação do requerimento. 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 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* - Exmo. Sr. Presidente, Deputado Hely Tarqüínio,

Deputado Almir Paraca, Líder da Minoria, e Deputado Padre João, Líder da Bancada

do PT-PCdoB; Srs. Deputados e telespectadores da TV Assembleia, uma matéria do

repórter Rafael Gomes, do jornal “Estado de Minas”, pode ter passado despercebida

na imprensa de hoje, mas traz uma informação bastante preocupante. A reportagem

diz que neste sábado foi publicado o Decreto nº 45.087, no “Minas Gerais”,

anunciando que, para enfrentar a crise, o Governador Aécio Neves apresenta o seu

primeiro pacote, e que, ao contrário do Presidente Lula, esse não é um pacote de

bondades, mas sim de perversidades, porque anuncia cortes justamente na área de

custeio da saúde e da educação.

Segundo o decreto e a reportagem do jornalista, o maior corte ocorreu no Instituto

de Previdência dos Servidores de Minas Gerais - Ipsemg -, cuja previsão de gastos

com custeio passou de R$136.000.000,00 para R$98.000.000,00, uma queda de

28%. O que é mais estarrecedor e preocupante diz respeito ao corte na área da
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saúde, pois a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - Fhemig - teve um

corte que foi de R$91.000.000,00 para R$74.000.000,00, uma redução de 18,9%. Ao

mesmo tempo, o decreto anuncia que as verbas de custeio da Secretaria de

Educação caíram de R$2.490.000,00 para R$1.990.000,00, portanto um corte de

20%.

Então, num momento de crise, em que o Estado precisa socorrer os mais pobres,

os mais necessitados, podemos ver em Minas Gerais 20% de corte na Secretaria de

Educação, 18% na Fhemig e 28% no Ipsemg - justamente as políticas que dão

assistência ao servidor público e ao povo, por meio da Fhemig, e ainda à educação

de forma muito especial.

Parece-me bastante equivocada a linha de raciocínio do governo do Estado, pois,

ao anunciar o enfrentamento da crise internacional, que se abate sobre o Brasil, o

Presidente Lula vem aumentando os investimentos nas áreas do PAC, como o projeto

Minha Casa, Minha Vida; reajustando o salário mínimo; aumentando o valor do Bolsa-

Família, garantindo às famílias vinculadas a esse programa formação profissional

para voltar ao mercado de trabalho; determinando a diminuição do superávit primário,

para que haja investimentos em nossas rodovias, hospitais, obras e saneamento

básico. Em contrapartida, o governo do Estado de Minas Gerais anuncia justamente

corte nas áreas mais essenciais ao povo.

É interessante observar, Sr. Presidente, que há uma área aqui em que não houve

corte; pelo contrário, houve aumento do investimento. Pode parecer uma boa notícia,

mas por trás dela vem o retrato da visão de Estado que prevalece em Minas Gerais.

Essa área é a da segurança pública, em que haverá um aumento de investimentos de

57%, ou seja, de R$108.000.000,00 para R$179.000.000,00. Parece-me, Sr.

Presidente, que a visão de Estado prevalecente em Minas é que se suprimem

investimentos sociais, corta-se nas áreas de saúde e de educação e investe-se na

polícia, nos presídios, nas viaturas policiais. É provável que a leitura seja esta: se o

povo não está na escola, se não tem assistência social, tem de estar na cadeia, nos

presídios, tem de haver polícia para tomar conta do povo excluído do Estado de

Minas Gerais.

Não que eu seja contra a área de segurança pública, mas aumento nessa área sem
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a devida contrapartida de aumento nas áreas sociais é o que há de mais perverso e

equivocado em matéria de políticas públicas. Ao anunciarem esses cortes,

demonstram que a visão deles é a de que lugar de pobre deve ser na cadeia. O povo

de Minas não pode aceitar isso facilmente. Penso que esta Assembleia Legislativa

tem de realizar um profundo debate sobre esse tema.

Sr. Presidente, falando sobre as políticas de cortes anunciadas pelo governo do

Estado, na mesma linha do ilustre Deputado Weliton Prado, gostaria de felicitar o

ilustre economista José Prata Araújo, de Contagem. Compareci ao lançamento do

livro “Um novo olhar sobre Minas Gerais”, desse competente economista. Tive

oportunidade de fazer uma leitura desse documento, que é muito interessante,

especialmente quando fala sobre o Choque de Gestão aplicado em Minas Gerais. Ele

faz um estudo minucioso daquilo que chama de isca do Choque de Gestão, a falácia

que foi esse Choque. A certa altura, quando ele analisa o Choque de Gestão, tenta

mostrar que, nestes últimos seis anos, divulgou-se muito que o Choque de Gestão e

o Déficit Zero, o Estado para Resultado, formaram a política milagrosa que salvou

Minas Gerais. Prata fala que toda a discussão desse Choque, propositadamente,

publicitariamente, vem descolada da realidade que o Brasil vive.

Tentam isolar Minas Gerais do cenário nacional, de um bom momento econômico

que o Brasil viveu, dizendo que o Choque de Gestão foi responsável por tudo de bom

que o Estado viveu. O Prata defende a tese de que o bom momento da economia

mineira nos últimos seis anos tem muito pouco que ver com o Choque de Gestão,

que foi um pequeno detalhe, não é a essência do bom momento do Estado. A leitura

do texto é muito importante porque mostra que, de fato, se valoriza muito o Choque

de Gestão, mas procurando-se descolar Minas Gerais do cenário econômico

nacional.

A certa altura, ele diz que é evidente que o crescimento econômico dos Estados e a

melhora da situação das contas públicas dependem de políticas muito mais amplas

do que aquelas adotadas pelos entes federados isoladamente. Estas políticas são

executadas, em grande medida, pelo governo federal: redução da vulnerabilidade

externa da economia, taxa de juros, controle da inflação, câmbio, política tributária,

investimentos públicos em infra-estrutura, melhora das condições para os
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investimentos privados, políticas de crédito, políticas de geração de empregos,

melhora da renda do trabalhador ativo e aposentado, salário mínimo, programas de

transferência de renda, políticas voltadas para o mundo do trabalho - seguro-

desemprego, abono salarial -, investimentos na educação, etc. Em algumas dessas

políticas existe de fato a participação dos Estados e dos Municípios, mas essa

participação é complementar, e não alternativa ao governo federal. Ou seja, se o

governo federal praticasse políticas macroeconômicas anticrescimento, as iniciativas

dos Estados e Municípios, isoladamente, não conseguiriam fazer reverter a situação.

E nem dá para fazer uma defesa isolada do governo Lula. Em verdade, o

crescimento não resulta apenas das políticas econômicas do governo federal,

complementadas pelos Estados e pelos Municípios. O crescimento depende também,

em grande medida, dos investimentos das empresas na ampliação da capacidade de

produção e do trabalho dos milhões de trabalhadores.

Prata defende sua tese mostrando que o bom momento de Minas Gerais passa

pelo momento da macroeconomia brasileira. Não é uma mera maquiagem do Choque

de Gestão, uma mera figura de linguagem do Choque de Gestão que promoveu o

milagre mineiro. Ao discorrer sobre o assunto, deixa uma reflexão interessante para

os mineiros: a tese do suposto descolamento da economia mineira da brasileira está

esfarelando no momento atual. A prova mais concreta de que o Choque de Gestão foi

balela, foi conversa para boi dormir, é que agora, no momento de fogo que Minas

está atravessando, não há resultados.

Vejam o que diz o economista: “Se o progresso de Minas Gerais é vinculado

fundamentalmente às políticas do governo Aécio Neves, se a economia do nosso

Estado não tem uma clara sincronia com a economia do Brasil e se o Choque de

Gestão foi a política milagrosa que retirou o Estado da estagnação, seria de esperar

que fôssemos pouco afetados pela crise econômica brasileira e mundial. Mas não é

isso o que está acontecendo. A economia mineira, em função de sua especificidade,

vem sendo até mais afetada do que a brasileira”.

A lógica é muito simples: se o Choque de Gestão era tão eficiente, era para

funcionar agora. Se na época das vacas gordas Minas cresceu acima da média

nacional, em tese devido ao Choque de Gestão, seria a hora de mostrar que
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realmente é milagroso. E a economia de Minas não teria que cair de forma tão aguda,

como vem ocorrendo. Apesar de ter crescido acima da média nacional, o Estado

agora está abaixo da média.

Isso mostra que o Choque de Gestão é uma mera figura de linguagem, e a prova

está aqui. Choque de Gestão para quê? Para cortar investimentos da saúde, da

educação, da Fhemig? Essa é uma questão muito pertinente. E sobre isso o Prata

também discorre com números, mostrando que os investimentos do Estado nas áreas

sociais são pífios e a cada dia decrescentes. Mostra, por exemplo, a maquiagem

absurda feita nas contas da saúde em Minas Gerais. Em que pese à desculpa de não

se ter regulamentado a Emenda à Constituição nº 29, Minas Gerais não cumpre os

12% de investimento na saúde, cumprindo apenas 7%, investindo o restante em

saneamento, no Igam, na Copasa e em outros investimentos, deixando o povo de

Minas Gerais no sofrimento. Além de não investir os 12%, ainda anuncia, agora, um

corte de 18% na Fhemig.

Então, Sr. Presidente, essa é uma preocupação fundamental, porque, nesta hora,

precisamos de uma presença maior do poder público para salvar nossos Municípios,

para ajudar nossos Municípios no enfrentamento da crise. A saída mais efetiva para a

crise financeira internacional é o investimento público, a presença do Estado na

economia, socorrendo os mais necessitados. Então, na verdade, a reflexão que fica é

a de que o que Minas mais precisa hoje não é discutir nem aplicar o Choque de

Gestão, mas criar uma política de choque de inclusão social. É disso que os mineiros

e as mineiras precisam neste Estado, mais investimento na saúde, na educação, nos

Municípios e nas obras.

Fica aqui, então, a felicitação a José Prata Araújo. Todos aqueles que puderem

fazer uma leitura mais detalhada desse documento “Um Novo Olhar sobre Minas

Gerais” com certeza terão a oportunidade de uma leitura de grande conteúdo. 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,

transferi-la ao Deputado Getúlio Neiva. A Presidência defere o requerimento e fixa ao
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orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Meu caro Presidente, Deputado Hely Tarqüínio,

Deputados e Deputadas, com relação à fala do Deputado Carlin Moura, naturalmente

temos que racionalizar aquilo que emocionalmente é traduzido nas palavras do nosso

companheiro, em função dos comprometimentos ideológicos e até idealísticos. É

aquela velha história de que podemos não concordar com determinada posição, mas

defendemos o direito que a pessoa tem de expressá-la.

Minas Gerais vive um momento excepcional, de resultados fantásticos. Minha

região deve ao Governador sua sobrevivência, a melhora da qualidade de vida do seu

povo, os grandes programas que têm sido implantados lá. No entanto, há que se

ressaltar que, efetivamente, o Presidente Lula soube, como ninguém, encarnar a

figura messiânica que enxerga o homem pobre e que busca resolver seu problema,

por meio da expansão dos programas sociais que temos hoje no País. Aqueles que o

criticam, sempre digo isso aqui, fazem isso sem saber que ele é feito de um material

diferente e que ainda tem Teflon, ou seja, nada pega nele.

Mas, Sr. Presidente, o que me preocupa neste instante não é bem analisar o

governo de Minas, o governo federal, mas a crise institucional que se apresenta de

forma forte. Se num primeiro momento as denúncias de “mensalão” e corrupção do

Executivo Federal dominaram a imprensa brasileira, numa segunda fase, o

Congresso Nacional passou por uma devassa, e agora temos o episódio triste,

melancólico, dessas brigas permanentes no STJ e no STF.

A exteriorização de sentimentos outros que não aqueles pertinentes à magistratura,

que são o do equilíbrio e o da solução de conflitos, é uma preocupação muito

profunda de todos nós.

Ainda outro dia, no calor da briga no STF, um repórter me perguntava sobre o que

eu achava dessa questão. Eu lhe dizia que o que há de altamente positivo é que as

emissoras de televisão estão mostrando ao Brasil tudo o que acontece no intestino

dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Hoje, mais do que nunca, há

liberdade de imprensa, sobretudo por meio da difusão de informação por via da

televisão. Bons exemplos disso são a TV Senado, a TV Câmara, a TV Justiça e a TV

Assembleia. Os brasileiros têm acesso as informações que evidenciam uma
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transparência nunca antes vista na história deste país.

Como jornalista de origem que sou, tenho de louvar esse aspecto, porque é a

primeira vez que se conhecem as disputas internas do Poder Judiciário. É a primeira

vez que se veem Tribunais de Conta sendo vistoriados e verificados. Temos de

lamentar que alguns exageros existiram de parte a parte. Sim, temos de lamentar,

mas a democracia é assim mesmo. Ela é uma planta tenra que precisa de cuidados.

Para que possamos evoluir na nossa democracia, é absolutamente necessário que

livros, como o que o Deputado Carlin Moura indicou aqui, sejam lidos, a fim de

percebermos o todo e sabermos efetivamente onde está a verdade. A democracia

precisa ser cuidada a cada instante, a cada momento, com mais liberdade. A única

coisa que pode substituir a liberdade de informação é mais liberdade de informação,

mais clareamento de situações envolvendo os vários Poderes. Saber que os Poderes

Executivo, Legislativo e Judiciário não são compostos de homens santos é

importante. Não o são. Os percalços, os problemas, as dificuldades, os erros, os

enganos e a própria estrutura legal, que, sabemos hoje, está defasada em relação à

realidade brasileira, concorrem para que tenhamos a cada dia manchetes

escandalosas nos jornais e também fatos escandalosos aparecendo na televisão e

sendo divulgados pelo rádio.

Como jornalista, Sr. Presidente, quero ressaltar a importância deste momento. É o

instante em que os brasileiros devem cumprimentar-se por termos absoluta liberdade

para dizer que, por exemplo, se o MST serve a um partido político, se recebe dinheiro

do governo para fazer isso e se é importante nas relações do atual governo, há

também aqueles que acham exagerada a ação do MST e que pensam que não é

possível o governo continuar dando dinheiro para as pessoas simplesmente fazerem

arruaças sem resolver, porque de fato não se resolveu, o problema da reforma

agrária. Digo, Sr. Presidente, com a maior tranquilidade, com a minha experiência

municipalista, que os graves enganos do Brasil de hoje, os desacertos do governo

federal, talvez do governo do Estado, os desacertos todos se inserem nessa esfera

do não respeito à municipalidade, do não respeito às bases e às origens do poder. É

lá no Município que está o cidadão: é onde ele mora, reside, produz, faz a riqueza

brasileira. No entanto, hoje o que vemos? Embora o Município seja parte da
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Federação, como estabelece a Constituição de 1988, os Prefeitos do Brasil estão

sendo desrespeitados porque se reduz o IPI sem se os ouvir e, posteriormente, envia-

se-lhes um cala-boca para reposição do que perderam. Não posso entender, Sr.

Presidente, que se possa viver na democracia sem o respeito à Lei Magna. A Carta

Magna diz, de forma clara, que o Estado e o Município são partes da Federação. Não

há Federação sem a existência do Município. Lembro-me de que, numa certa época,

eu defendia a criação de um quarto nível de poder, que seria uma espécie de

condado, para que pudéssemos distribuir melhor os recursos nacionais.

O sentimento que nós, municipalistas, temos é de que todas as obras a serem

feitas neste país deveriam ser realizadas pelos Municípios, por consórcio de

Municípios ou no máximo pelo Estado, e nunca pelo governo federal. Hoje assistimos

ao absurdo de haver recursos disponíveis em caixa de dezenas, centenas de

Prefeituras pelo Brasil afora e de não se fazerem obras.

Impressionante como temos um retrato tão cruel: inaugura-se o Programa de

Aceleração do Crescimento - PAC - e, no ano de 2008, fecha-se o exercício com

apenas 12% da meta alcançada. Chega-se ao mês de março de 2009 com apenas

22% da meta alcançada. Sr. Presidente, essa crise financeira tem origem

internacional e reflete-se mais fortemente em Minas Gerais. Talvez o analista do livro

citado pelo Carlin Moura não tenha olhado a situação com carinho. Ora, Minas tinha

de sofrer maior impacto porque era o Estado que mais crescia na Federação. Se há

uma crise, essa atingirá primeiro quem tem índice de crescimento mais elevado.

Claro que o percentual a ser reduzido na arrecadação de tributos federais e estaduais

em Minas Gerais tinha de ser proporcional à sua taxa de crescimento, que era

superior à de crescimento do Brasil. Mas não é isso o que importa. Hoje o que

importa é refletirmos melhor quando se fala em crise. Há uma crise institucional que

está sendo absorvida com certa tranquilidade pelo povo brasileiro. Embora haja um

escândalo na mídia, embora pareça mais ser uma crise midiática, a preocupação do

povo brasileiro é outra, bem pequena: o emprego. Se os bancos, os quais, no

governo Lula, ganharam bilhões e bilhões por semestre, estão com problemas, isso

não é tão importante quanto o desemprego em massa que se provoca hoje na base

do sistema democrático brasileiro, que é o Município, onde milhares e milhares de
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pessoas perderam seus empregos em função da redução do IPI feita pelo governo

federal. Claro que temos de cumprimentar o Lula: aproveitou bem o momento de

forma política, dando aos Prefeitos um dinheiro específico - a medida provisória está

no Congresso ainda sendo discutida -, e não fez mais do que a obrigação, porque o

governo federal não tinha o direito de tomar das Prefeituras os recursos que

originariamente lhes pertencem. Os Municípios e os Estados fazem parte da

Federação. A Constituição define, de forma clara, a distribuição dos recursos federais

arrecadados, especialmente Imposto de Renda e Imposto sobre Produtos

Industrializados; desses impostos, os Municípios e os Estados recebem uma parcela,

que não poderia ser alterada pelo governo federal sem ter ouvido antes o Plenário do

Congresso Nacional, em relação aos Estados, e as Assembleias Legislativas, em

relação aos Municípios.

É um problema grave, e ainda não o enfocamos. Estamos discutindo a crise nos

seus efeitos, não nas suas causas. Há uma política de juros equivocada, e o próprio

Vice-Presidente da República vem falando disso há quase cinco anos. Ele faz,

permanentemente, uma diatribe na imprensa brasileira: não se pode admitir que um

país em desenvolvimento, que precisa crescer, tenha os juros mais caros do mundo.

Mesmo havendo uma redução da taxa Selic, continuamos com os juros mais altos do

mundo. Como se pode estimular as atividades da iniciativa privada se não

conseguimos dar-lhes os recursos suficientes para investimentos rentáveis, com juros

tão escorchantes como os que existem no Brasil?

Por outro lado, a crise dos Municípios não é devida apenas à redução do IPI, mas

também à forma equivocada como o INSS vem fazendo para colocar dinheiro no seu

caixa: um rombo da Previdência de R$40.000.000.000,00. Quer a Previdência reter

recursos das Prefeituras acima do normal, mesmo os Prefeitos tendo feito uma

confissão equivocada de dívida? Não é possível acreditar que Municípios que

conheço, com receita de Fundo de Participação de R$300.000,00, tenham abatidos

na sua conta R$170.000,00 em apenas um mês. Isso é uma atitude criminosa. O

INSS não obedece às leis deste país. Temos aqui a complicação das dívidas dos

Estados: 13,5% de juros sobre a dívida dos Estados, enquanto o governo anunciava,

anteontem e ontem, créditos com juros de 9,25%. Por que os Estados são
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comprimidos e obrigados a aceitar a imposição de um índice maior? Por que não se

pode mudar o critério de correção dos débitos que são parcelados? Por que um

Município que tem um crédito de R$35.000.000.000,00 junto ao INSS é acionado,

executado e tem seus recursos retidos na origem pelo INSS, quando a dívida deste,

de R$35.000.000.000,00, é maior do que o crédito que tem junto às prefeituras, de

R$32.000.000.000,00? Há uma diferença de R$3.000.000.000,00 a favor dos

Municípios. Quer dizer, o Brasil é um país complicado. Não dá para entender por que

tanta burocracia.

Ainda ontem, Sr. Presidente, reuni-me com alguns órgãos do governo - Cemig,

Gasmig, Secretaria de Agricultura, Indi e outros - para discutir coisas interessantes,

como o aproveitamento do gás metano que é produzido nas propriedades rurais. Há a

experiência indiana, de mais de 2 mil anos, utilizando o gás metano. No Brasil não

existe nenhuma experiência, e não há estímulo em Minas Gerais para se produzir o

metano para consumo, seja para abastecer máquinas e equipamentos de veículos,

seja para cozinhar. Não se aproveita o gás metano no Brasil. E se se senta em uma

mesa para conversar com técnicos do governo, ninguém vislumbra uma saída, um

projeto-piloto sequer.

Levei ao governo, para ser discutida, a proposta da Minusa Coffee, empresa de um

americano que virou brasileiro. Ele se estabeleceu no Brasil, comprou uma fazenda e

está produzindo metano num pequeno pedaço de terra, o suficiente para abastecer

200 veículos por dia. Não há sensibilidade, o Brasil complica tudo em vez de facilitar.

Complica para os Municípios quando o INSS quer receber deles

R$32.000.000.000,00, quando lhes deve R$35.000.000.000,00; complica ao retirar

dos Municípios o IPI, que é uma verba compartilhada de Estados e Municípios.

Complica tudo ao invés de facilitar.

Creio, Sr. Presidente, que esta Assembleia deveria ter reservado um espaço para

discutir os grandes temas nacionais. Minas não pode fugir à sua responsabilidade de

discutir esses temas. Hoje, por exemplo, o que temos de pensar? Minas tem hoje o

melhor momento da política nacional para garantir um candidato seu, mineiro, à

Presidência da República. E não sabemos por que a classe política não se une para

que esse projeto seja efetivado. Não conseguimos entender por que existe uma
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diferença colocada de tal sorte que Minas tem de se submeter a São Paulo mais uma

vez. Não dá para perceber onde estamos nós, na nossa consciência política, pois

estamos perdendo o bonde da história ao não nos engajarmos todos nós nessa luta

para que Minas possa, mais uma vez, voltar ao Palácio do Planalto e dar ao Brasil

esta visão diferenciada que o Estado tem do País, de integração permanente, como

Estado mediterrâneo que somos, mas sobretudo como mineiros presentes em cada

Estado da Federação, em postos de comando. Quem for a Mato Grosso do Sul, a

Goiás, ao Maranhão, ao Piauí encontrará mineiros dirigindo e comandando. Os

mineiros têm competência para comandar, para dirigir, e nós ficamos politicamente

presos à oligarquia política de São Paulo. O poder econômico que sustenta a

oligarquia política traz ao Brasil um condicionamento de termos apenas candidatos

paulistas à Presidência da República. Por quê? Por que não conversamos um pouco

mais, todos os partidos de Minas, para buscar um posicionamento junto ao governo

federal, aos nossos Deputados Federais, às várias bancadas dos vários Estados,

para darmos a Minas uma nova expectativa?

Ao contrário do que diz o Deputado Carlin Moura, Minas deu ao Brasil um exemplo

de organização, de capacidade administrativa e, sobretudo, uma visão de como se

pode transformar um Estado que estava empobrecido, andando para trás, num

Estado que vai para a frente.

Esta crise é o momento de pensarmos algumas coisas em relação ao Brasil e

sobretudo, Sr. Presidente, de pensarmos como Minas pode contribuir para que o

Brasil do futuro seja bem melhor do que o Brasil de agora. Muito obrigado.

Encerramento

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

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

Deputados para as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 29,

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 DE DEFESA DO
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CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 16/4/2009

Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Adalclever

Lopes, Délio Malheiros, Leonardo Moreira e Irani Barbosa (substituindo este ao

Deputado Walter Tosta, por indicação da Liderança do BSD), membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado

Adalclever Lopes , declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento do Deputado Délio Malheiros, dispensa a leitura da ata da reunião

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

presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar as matérias

constantes na pauta e a discutir e votar proposições da comissão. O Presidente

acusa o recebimento do Projeto de Lei 3.029/2009, cuja relatoria avocou a si. Passa-

se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e

votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 2º

turno, dos Projetos de Lei nºs 535/2007 na forma do vencido no 1º turno (relator:

Deputado Adalclever Lopes); 1.560/2007 na forma do vencido no 1º turno (relator:

Deputado Délio Malheiros); e pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

2.535/2008 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de

Constituição e Justiça (relator: Deputado Leonardo Moreira). Na fase de discussão do

parecer do Projeto de Lei nº 2.706/2008, o Deputado Délio Malheiros solicita vista da

proposição. A presidência submete a votação a solicitação do Deputado Délio

Malheiros, que é rejeitada pelos membros da Comissão. Em seguida, é colocado em

votação e aprovado o parecer que conclui pela aprovação na forma do Substitutivo nº

2 (relator: Deputado Leonardo Moreira), e pela rejeição das Propostas de Emendas

nºs 1 e 2, do Deputado Célio Moreira, ao referido projeto. Registra-se voto contrário

do Deputado Délio Malheiros; e pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.725/2008 com

as Emendas nºs 1 a 7, da Comissão de Constituição e Justiça, e com a Emenda nº 8

(relator: Deputado Leonardo Moreira, em virtude de redistribuição). O parecer sobre o

Projeto de Lei nº 2.969/2009 deixa de ser apreciado em virtude de solicitação de

prazo regimental pelo relator Deputado Délio Malheiros (em virtude de redistribuição);
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e pela aprovação na forma proposta do Projeto de Lei nº 3.029/2009 (relator:

Deputado Adalclever Lopes). 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 Bairro Céu Azul, na Capital,

para discutir o modelo energético brasileiro e o alto preço da energia elétrica no

Estado; Délio Malheiros em que solicita seja realizada audiência pública para discutir

a criação dos novos mecanismos de controle lançados pelo Serviço de Proteção ao

Crédito - SPC. A Presidência recebe requerimento do Deputado Célio Moreira em que

solicita seja discutido o Projeto de Lei nº 2.706/2008, com convidados que menciona.

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de abril de 2009.

Adalclever Lopes, Presidente - Délio Malheiros - Gil Pereira - Delvito Alves.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 22/4/2009

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Fábio Avelar e

Almir Paraca, membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o

Deputado Carlos Gomes. 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 obter esclarecimentos do IEF sobre

proposta de redução da área da Reserva Biológica Serra Azul, conforme previsto no

Projeto de Lei nº 2.858/2008, e discutir e votar proposições da Comissão. A

Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Sidenisio Lopes,

Gerente da Área de Revitalização da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do

São Francisco e do Parnaíba - Codevasf -, representando o Sr. Orlando Cezar da

Costa Castro, Presidente desse órgão; Humberto Candeias Cavalcanti, Diretor-Geral

do Instituto Estadual de Florestas - IEF -; Francisco Mourão, membro do Conselho
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Diretor da Associação Mineira de Defesa do Ambiente - Amda -, representando a Sra.

Maria Dalce Ricas, Superintendente Executiva dessa entidade, que são convidados a

tomar assento à mesa. O Presidente, na qualidade de autor do requerimento que deu

origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos

convidados para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla

discussão, conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de abril de 2009.

Fábio Avelar, Presidente - Almir Paraca - Sávio Souza Cruz.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 22/4/2009

Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas Cecília

Ferramenta e Ana Maria Resende (substituindo o Deputado Ademir Lucas, por

indicação da Liderança do BSD) e os Deputados Paulo Guedes e Wander Borges,

membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Padre

João e Walter Tosta. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Cecília

Ferramenta, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do

Deputado Wander Borges, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A

Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta

e debater, em audiência pública, a situação das vítimas de enchentes nos Bairros

Betânia e Vila Bom Sucesso, em Belo Horizonte. A Presidência interrompe a 1ª Parte

da reunião para ouvir as Sras. Célia Beatriz Gomes, da Promotoria de Justiça de

Direitos Humanos de Belo Horizonte, representando o Sr. Alceu José Torres

Marques, Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais; Cláudia Santctis

Viana, Diretora de Manutenção de Áreas de Risco da Urbel; os Srs. Ricardo Aroeira,

Coordenador do Núcleo de Execução de Projetos Especiais de Saneamento da

Sudecap; Élcio Francisco de Siqueira, Gerente do Distrito Oeste, representando o Sr.
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Márcio Augusto Vasconcelos Nunes, Diretor-Presidente da Copasa; Sérgio Pereira da

Silva, representante do Bairro Betânia; Eduardo Luiz Pinto, representante do Bairro

Vila Bom Sucesso; e Jonatas Henrique da Silva, representante do Movimento de

Bairros, Vilas e Favelas - MLB -, que são convidados a tomar assento à mesa. A

Presidência concede a palavra ao Deputado Padre João, autor do requerimento que

deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra

aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se

ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. A Presidência retoma os

trabalhos ordinários da reunião e passa à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela

aprovação, no 1º turno, das Emendas nºs 3 e 4; e das Emendas nºs 1 e 5, na forma

das Subemendas nº 1; e pela rejeição da Emenda nº 2, apresentadas em Plenário, ao

Projeto de Lei nº 1.723/2007 (relatora: 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. Submetido a votação, é

aprovado o Requerimento nº 3.529/2009. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e demais

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de abril de 2009.

Cecília Ferramenta, Presidente - Wander Borges.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 28/4/2009

Às 10h15min, comparecem no Plenário da Câmara Municipal de Caeté a Deputada

Cecília Ferramenta e o Deputado Wander Borges, membros da supracitada

Comissão. Está presente, também, a Deputada Rosângela Reis. 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
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membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

debater, em audiência pública, questões relativas à duplicação da BR-381, tendo em

vista os freqüentes acidentes nessa rodovia. A Presidência interrompe a 1ª Parte da

reunião para ouvir os Srs. Ademir da Costa Carvalho, Prefeito Municipal de Caeté;

José Cristiano de Lima, Presidente da Câmara Municipal de Caeté; a Sra. Dorinha

Machado, Presidente da Câmara Municipal de João Monlevade; os Srs. Jobson

Nogueira de Andrade, Vice-Presidente do Crea-MG, representando o Sr. Gilson de

Carvalho Queiroz Filho, Presidente desse órgão; e Ailton Gomes da Silva, Presidente

da Associação Comunitária Bom Destino, que são convidados a tomar assento à

mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Wander Borges, autor do

requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo

após, passa a palavra aos convidados para que façam suas exposições. Abertos os

debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas.

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

parlamentares, dos convidados e demais presentes, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de abril de 2009.

Cecília Ferramenta, Presidente - Wander Borges - Carlos Gomes.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.118/2009

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 Creche A Pequena Casa de Maria, com sede no Município de

Uberaba.

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

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

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

do Regimento Interno.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.118/2009 visa a declarar de utilidade pública a Creche A

Pequena Casa de Maria, com sede no Município de Uberaba, a qual possui como

finalidade precípua oferecer gratuitamente proteção e assistência à criança,

priorizando a primeira infância.

Para lograr tais metas, elabora e promove estratégias e ações comprometidas com

o atendimento às necessidades do desenvolvimento de seus assistidos; contribui

para o estabelecimento de políticas públicas e programas intersetoriais nos níveis

federal, estadual e municipal, visando a garantir a universalidade e a qualidade de

atenção à criança e à sua família, para que tenham acesso aos bens socioculturais

necessários ao desenvolvimento humano e social; realiza pesquisas, publicações,

conferências e seminários, objetivando a divulgação de resultados obtidos nos seus

projetos, a troca de informações e a construção de conhecimentos sobre a infância.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.118/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 28 de abril de 2009.

Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.120/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Weliton Prado, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Fundação de Apoio e Assistência SOS Criança, com

sede no Município de Uberlândia.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem agora a matéria a esta

Comissão, para deliberação conclusiva, nos termos do art. 103, I, “a”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.120/2009 objetiva declarar de utilidade pública a Fundação de
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Apoio e Assistência SOS Criança, que tem por finalidade principal a defesa dos

direitos das crianças e dos adolescentes.

Para a consecução de seus objetivos, a entidade promove atividades esportivas,

recreativas, culturais e educacionais no âmbito de projetos e programas sociais de

assistência, apoio e amparo à criança e ao adolescente. Assim, pretende dar suporte

a esse segmento nas áreas de cultura, saúde e educação.

A Fundação também faz parcerias com entidades públicas e organizações sociais,

para promover a inclusão de seus assistidos no contexto social, possibilitando-lhes

acesso à cidadania.

Dessa forma, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade

pública.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.120/2009, em

turno único.

Sala das Comissões, 28 de abril de 2009.

Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.127/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Helvécio, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de São

Domingos, com sede no Município de Santo Antônio do Aventureiro.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 26/3/2009 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 3.127/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Produtores Rurais de São Domingos, com sede no Município de

Santo Antônio do Aventureiro.

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. 40, que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade de

fins não econômicos, de finalidade semelhante; e, no art. 42, que os seus Diretores e

Conselheiros não serão remunerados.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.127/2009.

Sala das Comissões, 28 de abril de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Padre João - Chico Uejo -

Ronaldo Magalhães.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.129/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Maria Lúcia Mendonça, o projeto de lei em epígrafe tem por

escopo instituir o Dia Estadual de Comemoração da Lei Maria da Penha.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo”, em 26/3/2009, 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 3.129/2009 tem por escopo instituir o Dia Estadual de

Comemoração da Lei Maria da Penha, que cria mecanismos para coibir a violência

doméstica e familiar contra a mulher, a ser celebrado, anualmente, no dia 7 de

agosto, data de sanção da Lei Federal nº 11.340, de 2006.

Segundo a Constituição da República, à União compete legislar privativamente
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sobre as matérias em que predomina o interesse nacional, relacionadas no art. 22, e

cabe aos Municípios a iniciativa privativa no que se refere a 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 enquadrem no

campo privativo da União ou do Município.

Tendo em vista os dispositivos mencionados, a instituição de data específica pode

ser objeto de disciplinamento jurídico 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 quanto à instituição de data específica.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 3.129/2009.

Sala das Comissões, 28 de abril de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Gilberto Abramo - Chico

Uejo - Delvito Alves - Ronaldo Magalhães - Sebastião Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.139/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores da Comunidade

Gomes - Amog -, com sede no Município de Areado.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 27/3/2009 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 3.139/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a
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Associação dos Moradores da Comunidade Gomes, com sede no Município de

Areado.

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, § 1º, que as

atividades da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal não serão remuneradas; e, no

art. 26, § 1º, que, na hipótese de sua extinção, o patrimônio remanescente será

destinado a entidades assistenciais e registradas no Conselho Nacional de

Assistência Social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.139/2009.

Sala das Comissões, 28 de abril de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Padre João - Chico Uejo -

Ronaldo Magalhães.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.165/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária do Distrito do Grota, com sede

no Município de Jequeri.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 2/4/2009 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 3.165/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária do Distrito do Grota, com sede no Município de Jequeri.

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 o art. 46 de seu estatuto estabelece que a instituição não distribui

parcela de seu patrimônio, de suas receitas ou de suas rendas, seja a título de

remuneração dos membros de seus órgãos, seja a título de participação de

resultados, aplicando totalmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento de

seus objetivos; e o inciso II do art. 48 prevê que, na hipótese de sua dissolução, o

patrimônio remanescente será destinado a entidade sem fins lucrativos, com

atividades semelhantes ou afins.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos a

Emenda nº 1 ao final deste parecer, com a finalidade de adequar o nome da

associação ao consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.165/2009 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

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

do Grota Jequeri, com sede no Município de Jequeri.”.

Sala das Comissões, 28 de abril de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Padre João - Delvito

Alves - Ronaldo Magalhães - Chico Uejo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.172/2009

Comissão de Constituição e Justiça



____________________________________________________________________________
1101

Relatório

De autoria do Deputado Elmiro Nascimento, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação de Rádio Comunitária de Varjão de Minas,

com sede nesse Município.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 3/4/2009 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 3.172/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Rádio Comunitária de Varjão de Minas, com sede nesse Município.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no § 1º do art. 10, que

as atividades de seus Diretores não são remuneradas; e, no art. 18, que, na hipótese

de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade assistencial,

sem fins lucrativos e sediada no Município de Varjão de Minas.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.172/2009.

Sala das Comissões, 28 de abril de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Padre João - Chico Uejo -

Ronaldo Magalhães.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.214/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação do Conselho Comunitário para

Desenvolvimento Rural da Comunidade de Sobradinho - CCDRS -, com sede no

Município de Uberlândia.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 9/4/2009 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 3.214/2009 visa declarar de utilidade pública a Associação do

Conselho Comunitário para Desenvolvimento Rural da Comunidade de Sobradinho -

CCDRS -, com sede no Município de Uberlândia.

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 em seu estatuto, o § 2º do art. 11 prevê que o exercício dos

cargos de direção e do Conselho Fiscal será inteiramente gratuito; e o art. 27

preceitua que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado

a instituição congênere, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a

uma entidade assistencial-filantrópica.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.214/2009.

Sala das Comissões, 28 de abril de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Padre João - Chico Uejo -

Ronaldo Magalhães.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.493/2008

Comissão de Direitos Humanos
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Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o Projeto de Lei nº 2.493/2008

“assegura a publicização e o acesso a dados relativos à condição da mulher no

Estado de Minas Gerais e dá outras providências”.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, vem agora o projeto a

esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 188,

combinado com o art. 102, V, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em análise pretende assegurar a publicidade das informações

relativas à condição da mulher que estejam sob a responsabilidade dos órgãos e das

entidades da administração direta e indireta do Estado. Segundo a autora da

proposição, a medida objetiva subsidiar a implementação de políticas públicas que

visem a fomentar os direitos da mulher.

A Lei nº 14.172, de 2002, que cria o Índice Mineiro de Responsabilidade Social –

IMRS –, tem como escopo a divulgação periódica do perfil de desempenho dos

Municípios do Estado nas áreas sociais e, em seu art. 2º, prevê que o índice será

elaborado pela Fundação João Pinheiro, com base em dados fornecidos pelos

Municípios, por órgãos e entidades da administração direta e indireta do Estado e por

instituições públicas federais. A norma estabelece, ainda, que para a elaboração do

IMRS serão consideradas as dimensões de assistência social, educação, saúde,

emprego, segurança alimentar, segurança pública, habitação, saneamento,

transporte, lazer e renda, segundo as variáveis de gênero, etnia, orientação sexual,

idade e condição de deficiência. Ainda conforme essa lei, o relatório do IMRS será

divulgado bienalmente no órgão oficial de imprensa do Estado e na internet, e os

dados referentes ao índice serão utilizados como referência para o planejamento das

políticas estaduais, principalmente nas áreas sociais. Assim, entendemos que a

aprovação da proposição sob análise seria de grande utilidade para orientar e

subsidiar políticas públicas voltadas para as mulheres, na medida em que propicia a

publicidade das informações relativas à condição da mulher que estejam sob o

domínio e a responsabilidade dos órgãos e entidades da administração direta e
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indireta do Estado.

Ademais, em consulta ao “site” do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística –

IBGE – (www.ibge.com.br), verificamos que a instituição realiza a Pesquisa Nacional

por Amostra de Domicílios – PNAD –, que reúne indicadores sobre a realidade social

brasileira, abrangendo informações sobre aspectos demográficos, educação, trabalho

e rendimento, domicílios, famílias e grupos populacionais específicos – crianças,

adolescentes e jovens, mulheres e idosos –, entre outros aspectos, acompanhados

de breves comentários sobre as características observadas nos diferentes estratos

geográficos e populacionais do País quanto aos temas selecionados. Esses

indicadores são apresentados sob a forma de tabelas e gráficos, relativamente ao

Brasil como um todo e às grandes regiões metropolitanas. Segundo informação

constante do “site” do IBGE, “a elaboração e a sistematização desses indicadores

atendem a recomendações internacionais e contribuem para a compreensão das

modificações no perfil demográfico, social e econômico da população, possibilitando,

assim, o monitoramento de políticas sociais e a disseminação de informações

relevantes para toda a sociedade brasileira”. (Grifos nossos.)

O IBGE também é responsável pela publicação “Perfil das Mulheres Responsáveis

pelos Domicílios no Brasil”, que reúne indicadores que retratam o perfil da mulher

considerada como referência no domicílio, com base em resultados do Censo

Demográfico 2000. Nessa publicação consta a distribuição geográfica e urbano-rural

do universo feminino responsável pelo domicílio, seu nível de escolaridade e de

rendimento e grupos de idade.

Desse modo, fica claro que a proposição sob análise, se transformada em lei, seria

de grande valia para a orientação e monitoramento de políticas públicas voltadas para

esse público específico no âmbito do Estado.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.493/2008.

Sala das Comissões, 22 de abril de 2009.

Durval Ângelo, Presidente - Ruy Muniz, relator - Gláucia Brandão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.005/2009

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
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Relatório

De autoria do Deputado Fábio Avelar, o Projeto de Lei nº 3.005/2009 determina o

cancelamento imediato, no Detran-MG, da Carteira Nacional de Habilitação - CNH -

dos falecidos no Estado.

Preliminarmente, foi a proposição encaminhada à Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Cabe agora a esta Comissão, nos lindes de sua competência, analisar a matéria.

Fundamentação

O projeto que ora analisamos estabelece a obrigação de os Cartórios de Registro

Civil de Pessoas Naturais do Estado avisarem ao Detran-MG o falecimento de pessoa

portadora de CNH, a fim de que o citado órgão cancele o número de registro desse

documento.

Justifica o autor do projeto que tem ocorrido no Estado um grande número de

fraudes em conseqüência de transferências de multas para a CNH de pessoas

falecidas, ocasionando enormes transtornos às famílias, que, além da perda de um

familiar, ainda recebem multas “post mortem” em seu nome. E acrescenta que,

quando do falecimento, são cancelados automaticamente os Registros Gerais - RG -

e os Cadastros de Pessoas Físicas - CPF - dos falecidos. Portanto, não seria nenhum

transtorno proceder da mesma forma com a CNH.

A Comissão de Constituição e Justiça promoveu profunda análise da matéria,

oportunidade em que apresentou o Substitutivo nº 1, com o qual concordamos,

objetivando adequar o projeto à técnica legislativa e estabelecer obrigações somente

para os cartórios, retirando do projeto as atribuições ao 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.

Com efeito, a transferência de multas de trânsito para outras CNHs está prevista na

Lei Federal nº 9.503, de 23/9/97, que institui o Código de Trânsito Brasileiro. O seu

art. 257, § 7º, apregoa que, não sendo imediata a identificação do infrator, o

proprietário do veículo terá quinze dias de prazo, após a notificação da autuação,

para fazer a transferência na forma em que dispuser o Conselho Nacional de Trânsito
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- Contran -, ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela

infração.

Cumpre-nos informar que alguns Detrans, como o do Estado do Rio Grande do Sul,

diante do enorme número de fraudes, têm tomado atitudes administrativas de igual

teor, e com sucesso, uma vez que os sistemas de habilitação desses órgãos estão

interligados com o banco de dados do Instituto de Identificação do Estado, que

recebe, por lei, todas as informações de falecimentos dos Cartórios de Registro e

Óbitos e as compartilha com as referidas autarquias.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.005/2009, no

1º turno, na forma do Substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 28 de abril de 2009.

Gustavo Valadares, Presidente - Juarez Távora, relator - Célio Moreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.242 /2007

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.242/2007, de autoria do Deput ado Lafayette de Andrada, que

declara de utilidade pública a Associação Feminina e Comunitária Santantonense,

com sede no Município de Santo Antônio do Jacinto, foi aprovado em turno único,

com a Emenda n° 1.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.242/2007

Declara de utilidade pública a Associação Feminina e Comunitária Santantonense -

Afecs -, com sede no Município de Santo Antônio do Jacinto.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Feminina e Comunitária

Santantonense - Afecs -, com sede no Município de Santo Antônio do Jacinto.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
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Sala das Comissões, 22 de abril de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Mauri Torres, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.642 /2007

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.642/2007, de autoria do Deput ado Alencar da Silveira Jr., que

declara de utilidade pública a entidade São Geraldo Futebol Clube, com sede no

Município de Itabirito, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.642/2007

Declara de utilidade pública o São Geraldo Futebol Clube, com sede no Município

de Itabirito.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o São  Geraldo Futebol Clube, com

sede no Município de Itabirito.

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

Sala das Comissões, 22 de abril de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Mauri Torres, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.415 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.415/2008, de autoria do Deput ado Gilberto Abramo, que

declara de utilidade pública a Associação Núcleo Mineiro de Obesidade, com sede no

Município de Belo Horizonte, 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° 2.415/2008

Declara de utilidade pública a entidade Núcleo Mineiro de Obesidade - Nuobes-MG -

, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Núcleo Mineiro de

Obesidade - Nuobes-MG -, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Comissões, 22 de abril de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Mauri Torres, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.826 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.826/2008, de autoria do Deput ado Carlos Mosconi, que

declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública de

Muzambinho – Consep –, 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° 2.826/2008

Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública de

Muzambinho – Consep –, com sede no Município de Muzambinho.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Con selho Comunitário de Segurança

Pública de Muzambinho – Consep –, com sede no Município de Muzambinho.

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

Sala das Comissões, 22 de abril de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Mauri Torres, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.843 /2008

Comissão de Redação
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O Projeto de Lei n° 2.843/2008, de autoria do Deput ado Lafayette de Andrada, que

dá denominação à Rodovia LMG-774, que liga o entroncamento da BR-259 ao

Município de Goiabeira e Distrito de Aldeia, no Município de Cuparaque, 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° 2.843/2008

Dá denominação ao trecho da Rodovia LMG-774 que liga o entroncamento da BR-

259 ao Distrito de Aldeia, no Município de Cuparaque.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica denominado Deputado José Laviola o t recho da Rodovia LMG-774

que liga o entroncamento da BR-259 ao Distrito de Aldeia, no Município de

Cuparaque.

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

Sala das Comissões, 22 de abril de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Mauri Torres, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.846 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.846/2008, de autoria do Deput ado Juninho Araújo, que dá

denominação de Rodovia Prefeito João Braz à estrada que liga o Município de São

Domingos do Prata à BR-262, 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° 2.846/2008

Dá denominação ao trecho da Rodovia LMG-820 que liga o Município de São
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Domingos do Prata à BR-262.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica denominado Prefeito João Braz o trec ho da Rodovia LMG-820 que liga

o Município de São Domingos do Prata à BR-262.

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

Sala das Comissões, 22 de abril de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Mauri Torres, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.871 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.871/2008, de autoria da Deput ada Gláucia Brandão, que dá a

denominação de Escola Estadual Alizon Themóter Costa, de ensino fundamental e

médio, à Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio do Bairro Fazenda

Severina, no Município de Ribeirão das Neves, foi aprovado em turno único, na forma

original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.871/2008

Dá denominação a escola estadual localizada no Município de Ribeirão das Neves.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica denominada Escola Estadual Alizon Th emóter Costa a escola

estadual de ensino fundamental e médio localizada no Bairro Fazenda Severina, no

Município de Ribeirão das Neves.

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

Sala das Comissões, 22 de abril de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Mauri Torres, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.903 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.903/2008, de autoria do Deput ado Lafayette de Andrada, que
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declara de utilidade pública a Santa Casa de Misericórdia de Passa-Tempo - Hospital

São Gabriel, com sede no Município de Passa-Tempo, 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° 2.903/2008

Declara de utilidade pública a Santa Casa de Misericórdia de Passa-Tempo -

Hospital São Gabriel, com sede no Município de Passa-Tempo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a San ta Casa de Misericórdia de Passa-

Tempo - Hospital São Gabriel, com sede no Município de Passa-Tempo.

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

Sala das Comissões, 22 de abril de 2009.

Braulio Braz,  Presidente - Mauri Torres, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.937 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.937/2008, de autoria do Deput ado Wander Borges, que

declara de utilidade pública a Sociedade Recreativa Marlúcio Pereira – Rancho das

Flores, com sede no Município de Sabará, foi aprovado em turno único, na forma

original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.937/2008

Declara de utilidade pública a entidade Sociedade Recreativa Marlúcio Pereira –

Rancho das Flores, com sede no Município de Sabará.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Sociedade Recreativa

Marlúcio Pereira – Rancho das Flores, com sede no Município de Sabará.

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

Sala das Comissões, 22 de abril de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Mauri Torres, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.945 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.945/2008, de autoria do Deput ado Delvito Alves, que declara

de utilidade pública a Associação dos Agricultores Familiares do São Bento e

Vizinhança – Aasfabev –, com sede no Município de Dores do Indaiá, foi aprovado

em turno único, na forma original.

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

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° 2.945/2008

Declara de utilidade pública a Associação dos Agricultores Familiares do São Bento

e Vizinhança - Aasfabev -, com sede no Município de Dores do Indaiá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art 1° - Fica declarada de utilidade pública a Asso ciação dos Agricultores Familiares

do São Bento e Vizinhança - Aasfabev -, com sede no Município de Dores do Indaiá.

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

Sala das Comissões, 22 de abril de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Mauri Torres, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.946 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.946/2008, de autoria do Deput ado Roberto Carvalho, que

declara de utilidade pública o Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba Mirim

Raízes da Mangueira, com sede no Município de Ubá, foi aprovado em turno único,
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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° 2.946/2008

Declara de utilidade pública o Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba Mirim

Raízes da Mangueira, com sede no Município de Ubá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Grê mio Recreativo Cultural Escola de

Samba Mirim Raízes da Mangueira, com sede no Município de Ubá.

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

Sala das Comissões, 22 de abril de 2009.

Braulio Braz,  Presidente - Mauri Torres, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.951 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.951/2008, de autoria do Deput ado Lafayette de Andrada, que

declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de Mercês, com

sede no Município de Mercês, 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° 2.951/2008

Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de Mercês, com

sede no Município de Mercês.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Produtores Rurais de

Mercês, com sede no Município de Mercês.
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Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 22 de abril de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Mauri Torres, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.952 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.952/2008, de autoria do Deput ado Lafayette de Andrada, que

declara de utilidade pública a Associação dos Diabéticos de Santos Dumont, com

sede no Município de Santos Dumont, 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° 2.952/2008

Declara de utilidade pública a Associação dos Diabéticos de Santos Dumont, com

sede no Município de Santos Dumont.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Diabéticos de Santos

Dumont, com sede no Município de Santos Dumont.

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

Sala das Comissões, 22 de abril de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Mauri Torres, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.959 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.959/2009, de autoria do Gover nador do Estado, que dá a

denominação de José Araújo Fonseca à Escola Estadual de ensino fundamental

(anos iniciais e anos finais) do Distrito de Sucanga, no Município de Poté, 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° 2.959/2009

Dá denominação a escola estadual de ensino fundamental localizada no Município

de Poté.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica denominada Escola Estadual José Araú jo Fonseca a escola estadual

de ensino fundamental localizada no Distrito de Sucanga, no Município de Poté.

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

Sala das Comissões, 22 de abril de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Mauri Torres, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.961 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.961/2009, de autoria do Gover nador do Estado, que dá a

denominação de Escola Estadual Professora Maria Lúcia Gomes Ribeiro, de ensino

fundamental, à escola de ensino fundamental do Distrito de Pedro Versiani, no

Município de Teófilo Otôni, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.961/2009

Dá denominação a escola estadual localizada no Município de Teófilo Otôni.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica denominada Escola Estadual Professor a Maria Lúcia Gomes Ribeiro a

escola estadual de ensino fundamental localizada no Córrego da Areia – Fazenda

Saudade, no Distrito de Pedro Versiani, no Município de Teófilo Otôni.

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

Sala das Comissões, 22 de abril de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Mauri Torres, relator - Dimas Fabiano.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.963 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.963/2009, de autoria do Gover nador do Estado, que dá a

denominação de Escola Estadual Professora Daura de Carvalho Neto à Escola

Estadual de Ensino Fundamental do Distrito de Antônio Pereira, do Município de Ouro

Preto, 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° 2.963/2009

Dá denominação a escola estadual localizada no Município de Ouro Preto.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica denominada Escola Estadual Professor a Daura de Carvalho Neto a

escola estadual de ensino fundamental localizada no Distrito de Antônio Pereira, no

Município de Ouro Preto.

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

Sala das Comissões, 22 de abril de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Mauri Torres, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.964 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.964/2009, de autoria do Gover nador do Estado, que dá a

denominação de Escola Estadual Dr. José Esteves Rodrigues, de ensino fundamental

e médio, à Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio do Município de

Janaúba, 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° 2.964/2009

Dá denominação a escola estadual localizada no Município de Janaúba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica denominada Escola Estadual Dr. José Esteves Rodrigues a escola

estadual de ensino fundamental e médio localizada na Av. Teófilo Pires, s/n°, no Distrito

de Quem-Quem, no Município de Janaúba.

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

Sala das Comissões, 22 de abril de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Mauri Torres, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.965 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.965/2009, de autoria do Gover nador do Estado, que dá a

denominação de Escola Estadual Joaquim Alves de Carvalho, de ensino médio, à

Escola Estadual de Ensino Médio, no Município de Olaria, 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° 2.965/2009

Dá denominação a escola estadual localizada no Município de Olaria.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual Joaquim A lves de Carvalho a escola

estadual de ensino médio localizada no Município de Olaria.

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

Sala das Comissões, 22 de abril de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Mauri Torres, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.967 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.967/2009, de autoria do Gover nador do Estado, que dá a
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denominação de Escola Estadual Washington Modesto Gontijo de Faria à escola

estadual de ensino fundamental e médio situada no Bairro San Marino, no Município

de Ribeirão das Neves, 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° 2.967/2009

Dá denominação a escola estadual localizada no Município de Ribeirão das Neves.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica denominada Escola Estadual Washingto n Modesto Gontijo de Faria a

escola estadual de ensino fundamental e médio localizada na Rua 27, n° 52, Bairro

San Marino, no Município de Ribeirão das Neves.

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

Sala das Comissões, 22 de abril de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Mauri Torres, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.998 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.998/2009, de autoria do Deput ado Eros Biondini, que declara

de utilidade pública a Comunidade Terapêutica São Francisco de Assis - CTSFA -,

com sede no Município de Santo Antônio do Monte, foi aprovado em turno único, na

forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.998/2009

Declara de utilidade pública a entidade Comunidade Terapêutica São Francisco de

Assis - CTSFA -, com sede no Município de Santo Antônio do Monte.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Comunidade Terapêutica

São Francisco de Assis - CTSFA -, com sede no Município de Santo Antônio do

Monte.

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

Sala das Comissões, 22 de abril de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Mauri Torres.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.006 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.006/2009, de autoria do Deput ado Antônio Carlos Arantes,

que declara de utilidade pública a Associação Folclórica Filhos de Santos Reis de

Pratápolis, com sede no Município de Pratápolis, foi aprovado em turno único, na

forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.006/2009

Declara de utilidade pública a Associação Folclórica Filhos de Santos Reis de

Pratápolis, com sede no Município de Pratápolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Folclórica Filhos de

Santos Reis de Pratápolis, com sede no Município de Pratápolis.

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

Sala das Comissões, 22 de abril de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Mauri Torres.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.032 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.032/2009, de autoria do Deput ado Walter Tosta, que declara

de utilidade pública a entidade Família Alcântara Coral, com sede no Município de
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João Monlevade, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.032/2009

Declara de utilidade pública a entidade Família Alcântara Coral, com sede no

Município de João Monlevade.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Família Alcântara Coral, com

sede no Município de João Monlevade.

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

Sala das Comissões, 22 de abril de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Mauri Torres.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.036 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.036/2009, de autoria do Deput ado Adalclever Lopes, que

declara de utilidade pública a Sociedade Musical Santa Cecília, com sede no

Município de Ouro Preto, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.036/2009

Declara de utilidade pública a Sociedade Musical Santa Cecília, com sede no

Município de Ouro Preto.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Soc iedade Musical Santa Cecília, com

sede no Município de Ouro Preto.
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Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 22 de abril de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Mauri Torres.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.038 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.038/2009, de autoria do Deput ado Antônio Júlio, que declara

de utilidade pública a Associação de Handebol de Pará de Minas – Hand-Pará –, com

sede no Município de Pará de Minas, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.038/2009

Declara de utilidade pública a Associação de Handebol de Pará de Minas – Hand-

Pará –, com sede no Município de Pará de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Handebol de Pará de

Minas – Hand-Pará –, com sede no Município de Pará de Minas.

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

Sala das Comissões, 22 de abril de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Mauri Torres.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.041 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.041/2009, de autoria do Deput ado Inácio Franco, que declara

de utilidade pública o Gil Futebol Clube, com sede no Município de Desterro de Entre-

Rios, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.041/2009

Declara de utilidade pública o Gil Futebol Clube, com sede no Município de

Desterro de Entre-Rios.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Gil  Futebol Clube, com sede no

Município de Desterro de Entre-Rios.

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

Sala das Comissões, 22 de abril de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Mauri Torres.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.045 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.045/2009, de autoria da Deput ada Rosângela Reis, que

declara de utilidade pública a Associação Grupo de Mulheres Fazendo Arte, com

sede no Município de Ipatinga, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.045/2009

Declara de utilidade pública a entidade Grupo de Mulheres Fazendo Artes, com

sede no Município de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Grupo de Mulheres Fazendo

Artes, com sede no Município de Ipatinga.

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

Sala das Comissões, 22 de abril de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Mauri Torres.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.058 /2009
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Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.058/2009, de autoria do Deput ado Domingos Sávio, que

declara de utilidade pública a Corporação Musical Santa Cecília, com sede no

Município de Itapecerica, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.058/2009

Declara de utilidade pública a Corporação Musical Santa Cecília, com sede no

Município de Itapecerica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Cor poração Musical Santa Cecília,

com sede no Município de Itapecerica.

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

Sala das Comissões, 22 de abril de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Mauri Torres.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.065 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.065/2009, de autoria do Deput ado Alencar da Silveira Jr., que

declara de utilidade pública a Associação de Amigos e Ex-alunos do Colégio Luís

Gama, com sede no Município de Juiz de Fora, foi aprovado em turno único, na forma

original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.065/2009

Declara de utilidade pública a Associação de Amigos e Ex-alunos do Colégio Luís



____________________________________________________________________________
1124

Gama, com sede no Município de Juiz de Fora.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Amigos e Ex-alunos

do Colégio Luís Gama, com sede no Município de Juiz de Fora.

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

Sala das Comissões, 22 de abril de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Mauri Torres.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.069 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.069/2009, de autoria do Deput ado Antônio Júlio, que declara

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

foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.069/2009

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

Pompéu.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Município de Pompéu.

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

Sala das Comissões, 22 de abril de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Mauri Torres.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.075 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.075/2009, de autoria da Deput ada Rosângela Reis, que

declara de utilidade pública o Movimento Mulher de Fibra de Ipaba do Paraíso, com

sede no Município de Santana do Paraíso, 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° 3.075/2009

Declara de utilidade pública a entidade 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. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Movimento Mulher de Fibra

de Ipaba do Paraíso, com sede no Município de Santana do Paraíso.

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

Sala das Comissões, 22 de abril de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Mauri Torres.

PARECER SOBRE A EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 1.297/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei nº 1.297/2007 autoriza

o Poder Executivo a doar ao Município de Sabinópolis o imóvel que especifica.

Após o exame da proposição pelas Comissões de Constituição e Justiça e de

Fiscalização Financeira e Orçamentária, foi o projeto encaminhado ao Plenário, nos

termos regimentais.

Durante a fase de discussão do projeto, foi apresentada a Emenda nº 1, do

Deputado Gustavo Valadares, que vem a esta Comissão para receber parecer, em

conformidade com o disposto no art. 188, § 2º, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.297/2007 autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de

Sabinópolis terreno com área de 40.000m², para que ali sejam desenvolvidos

Programas de Erradicação do Trabalho Infantil e Guarda Mirim.

A Emenda nº 1 acrescenta parágrafo ao art. 1º , determinando a reserva de área
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externa de 10.000m² e dois galpões de 399m² e 324m², integrantes do imóvel, para o

desenvolvimento e manutenção das atividades da Cooperativa dos Produtores de

Cachaça e Derivados de Cana-de-Açúcar do Centro-Nordeste de Minas Gerais Ltda.

– Coopercacen.

Em sua justificativa, o autor da emenda argumenta que essa Cooperativa reúne os

pequenos produtores de cerca de 23 Municípios da região e funciona no local há mais

de seis anos. É responsável pela geração de 1.500 empregos diretos e mais de 4.000

indiretos e produz mais de 3 milhões de litros de cachaça por ano.

Considerando que a Cooperativa representa fomento de emprego e renda para a

comunidade de Sabinópolis, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida de

seus habitantes, é meritória a iniciativa de conservar seu funcionamento.

Entretanto, apresentamos a Subemenda nº 1 à Emenda nº 1 para suprimir a

expressão “externa”, uma vez que a área a ser reservada faz parte dos 40.000m² do

imóvel a serem doados ao Município, estando claramente identificada por se

encontrar ocupada pela Cooperativa.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Emenda nº 1 ao Projeto de Lei nº

1.297/2007, com a Subemenda nº 1, apresentada a seguir.

SUBEMENDA Nº 1

Suprima-se a expressão “externa”.

Sala das Comissões, 29 de abril de 2009.

Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa, relator - Adelmo Carneiro Leão - Juarez Távora -

Lafayette de Andrada.

PARECER SOBRE A EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 2.692/2008

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o Projeto de Lei nº 2.692/2008 tem por

escopo dar denominação à sede da Força-Tarefa Previ-Incêndios Florestais de Minas

Gerais, com sede no Município de Curvelo.

Após o exame da proposição pela Comissão de Constituição e Justiça, o projeto foi

encaminhado a este órgão colegiado para deliberação conclusiva, nos termos do art.
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103, I, “b“, do Regimento Interno.

Durante a fase de discussão, foi apresentada a Emenda nº 1, de autoria do

Deputado Sávio Souza Cruz, cuja análise será realizada neste parecer.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.692/2008 dá 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 Emenda nº 1 consigna nova redação para o art. 1º do projeto de lei com a

finalidade de dar a denominação de René Barbosa Canabrava à unidade da Força-

Tarefa Previ-Incêndios Florestais de Minas Gerais e não mais a sua sede.

A alteração foi motivada pelo Ofício nº 22/2009/SISEMA, de 1º/4/2009, no qual a

Coordenadora da Força-Tarefa comunica que a unidade foi instituída pelo Decreto nº

44.043, de 2005, que cria o Programa de Prevenção e Combate a Incêndios

Florestais. Suas instalações e infra-estrutura estão sediadas em parte do terreno de

propriedade do Município de Curvelo, onde se situa o aeroporto municipal, em

decorrência do Termo de Cessão de Uso nº 1/2007, firmado entre esse ente

federativo e o Instituto Estadual de Florestas - IEF -, com prazo de vigência de 10

anos.

Diante dessa informação, não é possível denominar a sede da unidade, pois o

próprio não é de domínio do Estado e, após o final do contrato de cessão, voltará à

posse do Município. Entretanto, a unidade da Força-Tarefa Previ-Incêndios integra a

administração do Estado e, por isso, pode receber a denominação proposta pelo

Projeto de Lei nº 2.692/2008.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.692/2008 na

forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça,

com a Emenda nº 1.

Sala das Comissões, 28 de abril de 2009.

Fábio Avelar, relator.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
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- O Sr. Presidente despachou, em 28/4/2009, a seguinte comunicação:

Do Deputado Hely Tarqüínio, notificando o falecimento de Wilson Borges de Melo,

ocorrido em 21/4/2009, em Patos de Minas. (- Ciente. Oficie-se.)
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Comissão de Cultura -  401 - 483 - 827 - 881 - 942

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte - 157 - 692 - 739 - 744 -

745 - 747 - 809 - 820 - 823 - 1089

Comissão de Direitos Humanos -  83 - 84 - 212 - 213 - 251 - 406 - 456 - 457 - 513 -

514 - 674 - 738 - 879 - 910 - 949 - 1051 - 1102

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informá tica -  12 - 17 - 18 - 164 -

372 - 373 - 409 - 456 - 698 - 741 - 742 - 743 - 832 - 833 - 995
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Comissão de Ética e Decoro Parlamentar -  367

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária - 213 - 254 - 621 - 632 - 633

- 636 - 640 - 778 - 835 - 836 - 877 - 882 - 1125

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustent ável -  248 - 258 - 283 -

339 - 434 - 480 - 831 - 989 - 1051 - 1091 - 1126

Comissão de Minas e Energia -  162 - 697

Comissão de Participação Popular -  398 - 830 - 944 - 959 - 960 - 961 - 963 - 964 -

965 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 979 - 980 - 981 - 982 -

983 - 984 - 985 - 987 - 1052 - 1053 - 1054 - 1055 - 1056

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial - 399 - 696 - 740

Comissão de Redação -  179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 297 - 401 - 439 - 495 - 496 -

497 - 498 - 499 - 500 - 501 - 502 - 503 - 504 - 505 - 506 - 748 - 839 - 937 - 1106 -

1107 - 1108 - 1109 - 1110 - 1111 - 1112 - 1113 - 1114 - 1115 - 1116 - 1117 - 1118 -

1119 - 1120 - 1121 - 1122 - 1123 - 1124

Comissão de Saúde -  161 - 481 - 483 - 485 - 638 - 691 - 703

Comissão de Segurança Pública -  160 - 170 - 211 - 404 - 457 - 480 - 620 - 938 -

949 - 990

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Pública s - 250 - 339 - 624 - 631 -

694 - 778 - 1104

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperat ivismo -  212 - 257 - 738 -

941

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Soci al - 165 - 166 - 167 - 255 -
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277 - 278 - 279 - 280 - 281 - 486 - 487 - 488 - 489 - 494 - 622 - 625 - 627 - 628 - 629 -

630 - 705 - 706 - 736 - 878 - 1094 - 1095

Comissão Especial -  82 - 83 - 247 - 368 - 548 - 674 - 828 - 876 - 896 - 943 - 991

Decisão da Presidência -  360 - 361

Mesa da Assembléia -  412 - 414 - 415 - 416 - 419 - 420 - 421 - 423 - 425 - 427 - 428

- 430 - 431 - 439 - 646 - 647 - 649 - 650 - 651

Palavras do Sr. Presidente -  10 - 106 - 388 - 395 - 674 - 688 - 932 - 958


